
 
อิทธปิาฏหิาริย - เทวดา 

(ทัศนะของพระพทุธศาสนา ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย) 

 
พระพรมหคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

 
 
 
 

คณะพระนวกะ รุน มิ.ย. ๒๕๕๐ 
วิสาขบูชา ๒๕๕๓ 

 



เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อทิธิปาฏิหาริย-เทวดา
 พระพรหมคุณาภรณ  (ป. อ. ปยุตฺโต)
ISBN 974-8338-49-5

(ที่มา: พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ บทที่ ๑๓)
พิมพครั้งแรก – มีนาคม ๒๕๔๔ ๓,๐๐๐ เลม
พิมพครั้งที่ ๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๓,๐๐๐ เลม

- พระนวกะ รุน มิ.ย. ๕๐ และโยมญาติมิตรผูศรัทธา  -------- เลม
- ทุนพิมพหนังสือวัดญาณเวศกวัน -------- เลม

คณะพระนวกะ รุน มิ.ย. ๕๐ และโยมญาติมิตรผูศรัทธา
- ในนามพระนวกะ (รุน มิ.ย. ๕๐) ๙ รูป  ๑๓,๐๐๐ บาท
- ครอบครัวประสิทธิ์วรากุล ๑,๘๕๐ บาท
- คุณกัญจนรัตน ปยะนีรนาท และครอบครัว ๑,๘๕๐ บาท
- คุณอรุณ-คุณสุใจ เหลืองอรุณเลิศ และครอบครัว ๑,๔๐๐ บาท
- คุณสุวัฒน ตัง้ฑีฆะรักษ ๕๐๐ บาท

แบบปก: พระชัยยศ พุทฺธิวโร

พิมพที่



อนุโมทนา

พระนวกะ รุนมิถุนายน ๒๕๕๐ ไดเลาเรียนพระธรรมวินัยเจริญไตร
สิกขา สมตามวัตถุประสงคของการบวชเรียน แลวยังมีนํ้ าใจเผื่อแผ
ปรารถนาจะใหมหาชนไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนธรรมดวย จึง
พรอมใจกับญาติโยมผูศรัทธา ไดแจงบุญเจตนาที่จะจัดพิมพหนังสือ ตืน่
เถดิชาวไทย และหนังสือ เรือ่งเหนอืสามญัวสัิย อทิธปิาฏหิารยิ-เทวดา เพื่อ
แจกมอบเปนธรรมทานแกพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผูสนใจใฝธรรมทั่วไป

หนังสือ ตืน่เถดิชาวไทย ไดพมิพแจกไปแลวตั้งแตเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต เรือ่งเหนอืสามญัวสัิย อทิธปิาฏหิารยิ-เทวดา ซ่ึงน ําหนงัสือ
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เฉพาะบทที่ ๑๓ มาจัดรูป
พิมพเปนเลมตางหาก ยังรอการตรวจชํ าระคางอยู เพราะผูเขียนติดภาระ
งานหนังสือเลมอื่นตอเนื่องตลอดมา บดันี้ไดจังหวะมีชองเปดใหบาง จึง
เรงจัดทํ าจนเสร็จพรอมที่จะตีพิมพในบัดนี้

ขออนุโมทนา พระนวกะ รุนมิถุนายน ๒๕๕๐ พรอมดวยญาติโยม
ผูศรัทธา ทีไ่ดมีบุญเจตนาในการบํ าเพ็ญธรรมทานแหงการใหธรรมให



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดาข

ปญญาแกประชาชนครั้งนี้ ขอกุศลจริยาที่ไดรวมกันบํ าเพ็ญ จงสัมฤทธิ์ผล
ใหพระนวกะรุนมิถุนายน ๒๕๕๐ พรอมดวยญาติโยมผูศรัทธา เจริญงอก
งามดวยจตุรพิธพรชัย และใหประชาชนกาวหนาไปสูความถึงพรอมดวย
สัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติ เพื่อน ําใหประเทศชาติรมเย็นพัฒนา และให
สังคมเกษมศานตมั่นคง ยั่งยืนนานสืบไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓



สารบัญ

อนุโมทนา ก

อทิธิปาฏหิารยิ - เทวดา (ทศันะของพระพทุธศาสนา ตอเรือ่งเหนอืสามญัวสัิย) ๑

อทิธิปาฏิหาริย:
รูเขาใจ - ไมใชแคนี้ ๑๕
อิทธิปาฏิหาริย คืออะไร? และแคไหน? ๑๕
ปาฏิหาริย ไมใชแคฤทธิ์ แตมีถึง ๓ อยาง ๑๗
อิทธิปาฏิหาริย ไมใชธรรมที่เปนแกนสาร ๒๐
อิทธิฤทธิ์ ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ ๒๓
โทษแกปุถุชนที่มายุงเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ ๒๗
แนวปฏิบัติท่ีถูกตอง ในการเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์ ๓๒



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดาง

เทวดา:   
จะพึ่งพา หรือวาอยูดวยกันอยางไร ๓๗
มนุษยกับเทวดา ดูฐานะนํ ามาเปรียบเทียบกัน ๓๙
มนุษยกับเทวดา ความสัมพันธใดลาสมัย ควรเลิกเสีย ๔๔
หวังพึ่งเทวดา ไดผลนิดหนอย แตเกิดโทษมากมาย ๔๖
สรางความสัมพันธท่ีถูกตอง ๕๐
รักษาใหมัน่ - ความสมัพนัธแบบชาวพทุธ … มนุษยกบัเทวดา ๕๔

สรุปวิธีปฏิบัติ:
ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย ๕๙
พัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ข้ัน ๖๑
กาวสูข้ันมีชีวิตอิสระ เพื่อเปนชาวพุทธที่แท ๖๔
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง ตอสิ่งเหนือสามัญวิสัย ๖๙
ปฏิบัติถูกตอง คือเดินหนา เปนชาวพุทธ คือไมหยุดพัฒนา ๗๔



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) จ

บนัทกึพิเศษทายบท
สํ าหรับผูสนใจเชิงวิชาการ ๗๙
บันทึกที่ ๑ อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ๘๑
บันทึกที่ ๒ การชวยและการแกลงของพระอินทร ๘๗
บันทกึที ่๓ สจักริิยา ทางออกทีด่สี ําหรบัผูยงัหวงัอ ํานาจดลบนัดาล ๙๐
บันทึกที่ ๔ พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ๙๔

เชิงอรรถ ๙๘

ภาคผนวก: ประเด็นเสริม ๑๑๑
ประเด็นที่ ๑ หลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร ๑๑๓
ประเด็นที่ ๒ เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริยฯ ๑๑๖
ประเดน็ที ่๓ คนไทยสมยักอน กับ คนไทยสมยันี ้ใครมแีววชาวพทุธฯ ๑๑๙
ก) พระสมัยกอนก็ใหของขลัง พระสมัยน้ีก็ใหวัตถุมงคล…ตางกันอยางไร ๑๑๙
ข) คนไทยสมัยน้ี นับถือพระพุทธศาสนาหรือไสยศาสตรเปนหลัก ๑๓๑
ประเดน็ที ่๔ นับถอือ ํานาจดลบนัดาล กับ นับถอืพทุธศาสนาฯ ๑๓๕



อทิธิปาฏิหาริย - เทวดา
(ทัศนะของพระพุทธศาสนา ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย)

ถาถามวา ในทศันะของพระพทุธศาสนา อทิธปิาฏหิารยิกด็ี
เทวดา หรือเทพเจาตางๆ ก็ดี มีจริงหรือไม และถาตอบตามหลัก
ฐานในคัมภีรมีพระไตรปฎกเปนตน โดยถือตามตัวอักษร ก็ตองวา
“มี” หลักฐานที่จะยืนยันคํ าตอบนี้มีอยูมากมายทั่วไปในคัมภีร จน
ไมจํ าเปนจะตองยกมาอางอิง

อยางไรก็ตาม ปญหาเกี่ยวกับความมีหรือไมมี และจริง
หรือไมจริง ของสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งยากที่จะทํ าใหคนทัง้หลายตกลง
ยอมรบัค ําตอบเปนอยางหนึง่อยางเดยีวกนัได และหลายทานมอง
เห็นโทษของความเชื่อถือในสิ่งเหลานี้วาทํ าใหเกิดผลเสียหายมาก
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มายหลายประการ จึงไดมปีราชญบางทานพยายามแปลความหมาย
ของสิ่งเหลานี้ใหเห็นนัยที่ลึกซึ้งลงไปอยางนาสนใจ

สํ าหรับในที่น้ี จะไมขอยุงเกี่ยวกับการตีความหรือแปล
ความหมายใดๆ เลย เพราะเห็นวาไมมีความจํ าเปน แมจะถือตรง
ตามตัวอักษรวาสิ่งเหลานี้มีและเปนจริงอยางนั้น พระพุทธศาสนา
ก็มีหลักการที่ไดวางไวแลวอยางเพียงพอที่จะปดกั้นผลเสีย ซ่ึงจะ
พึงเกิดขึ้น ท้ังจากการติดของอยูกับการหาคํ าตอบวามีหรือไม จริง
หรือไมจริง และทั้งจากความเชื่อถืองมงายในสิ่งเหลานั้น

พูดอีกอยางหนึ่งวา มนุษยจํ านวนมากมายตั้งแตสมัย
โบราณจนถึงปจจุบัน มีความเชื่อถือหรือไมก็หวั่นเกรงตออํ านาจผี
สางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริยตางๆ พระพุทธศาสนากลา
ทาใหสิ่งเหลานั้นมีจริงเปนจริง โดยประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
ทามกลางความมีอยูของสิ่งเหลานั้น

พระพุทธศาสนาไดวางหลักการตางๆ ไว ท่ีจะทํ าใหมนุษย
ไดรับแตผลดีในการเกี่ยวของกับเรื่องเหนือสามัญวิสัย อยางนอยก็
ใหมีผลเสียนอยกวาการที่จะมัวไปวุนวายอยูกับปญหาวา สิ่งเหลา
น้ันมีจริงหรือไม จุดสํ าคัญในเรื่องนี้อยูท่ีวา เราเขาใจหลักการที่
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พระพุทธศาสนาวางไว และไดนํ ามาใชปฏิบัติกันหรือไม
สรุปความเบื้องตนในตอนนี้วา พระพุทธศาสนาไมสนใจ

กับคํ าถามวาอิทธิปาฏิหาริยมีจริงหรือไม เทวดามีจริงหรือไม และ
ไมวุนวาย ไมยอมเสียเวลากับการพิสูจนความมีจริงเปนจริงของสิ่ง
เหลานี้เลย สิ่งที่พระพุทธศาสนาสนใจ ก็คือมนุษยควรมีทาทีและ
ควรปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไร

พูดอีกอยางหนึ่งวา สํ าหรับพระพุทธศาสนา ปญหาวาผี
สางเทวดา อํ านาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย มีอยูจริงหรือไม ไม
สํ าคัญเทากับปญหาวา ในกรณีท่ีมีอยูจริง สิ่งเหลานั้นมีฐานะ
อยางไรตอการดํ ารงชีวิตของมนุษย และอะไรคือความสัมพันธอัน
ถูกตองระหวางมนุษยกับสิ่งเหลานั้น

อาจมีบางทานแยงวา ถาไมพิสูจนใหรูแนเสียกอนวามีจริง
หรือไม จะไปรูฐานะและวิธีปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดอยางไร

กอนจะตอบ ควรแยงกลับเสียกอนวา เพราะมัวเชื่อถือและ
ยึดมั่นอยูวาจะตองพิสูจนเสียกอนนี้แหละ จึงไดเกิดขอผิดพลาดใน
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ข้ึนแลวมากมาย โดยที่จนกระทั่งบัด
น้ี ก็ยังพิสูจนกันไมเสร็จ
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คํ าตอบในเรื่องนี้ แยกออกไดเปนเหตุผล ๒ ขอใหญ
ประการแรก เรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ ท้ังเรื่องอิทธิฤทธิ์

ปาฏิหาริยก็ดี เทพไทเทวาก็ดี จัดเขาในประเภทสิ่งลึกลับท่ีพูด
อยางรวบรัดตามความหมายแบบชาวบานวา พิสูจนไมได คือเอา
มาแสดงใหเห็นจริงจนตองยอมรับโดยเด็ดขาดไมได ท้ังในทางบวก
และในทางลบ

หมายความวา ฝายที่เชื่อ ก็ไมอาจพิสูจนจนคนทั่วไปเห็น
จะแจงจนหมดสงสัยตองยอมรับกันทั่วทั้งหมด ฝายที่ไมเชื่อ ก็ไม
สามารถพิสูจนใหเห็นชัดแจงเด็ดขาดลงไปจนไมตองเหลือเยื่อใยไว
ในใจของคนอื่นๆ วายังอาจจะมี ท้ังสองฝายอยูเพียงขั้นความเชื่อ
คือเชื่อวามี หรือเชื่อวาไมมี หรือไมเชื่อวามี (ถึงวาไดเห็นจริง ก็ไม
สามารถแสดงใหคนอื่นเห็นจริงอยางนั้นดวย)

ยิ่งกวานั้น ในสภาพที่พิสูจนอยางสามัญไมไดน้ี สิ่งเหลานี้
ยังมีลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่งคือ เปนของผลุบๆ โผลๆ หรือลับๆ
ลอๆ หมายความวา บางทีมีเคาใหตื่นใจวาคราวนี้ตองจริง แตพอ
จะจับใหมั่น ก็ไมยอมใหสมใจจริง ครั้นทํ าบางอยางไดสมจริง ก็ยัง
มีแงใหเคลือบแคลงตอไป เขาแนวที่วา ยิ่งคนก็ยิ่งลับ ยิ่งลับก็ยิ่งลอ
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ใหคน คนตามที่ถูกลอก็ยิ่งหลง แลวก็หมกมุนวนเวียนอยูกับสิ่ง
เหลานั้น จนชักจะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย

ในเมื่อเปนสิ่งที่ไมอาจพิสูจน เปนสิ่งลับลอ และมักทํ าให
หลงใหลเชนนี้ การมัววุนวายกับการพิสูจนสิ่งเหลานั้น ยอมกอให
เกิดโทษหลายอยาง ท้ังแกบุคคลและสังคม

นอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุนวุน
วายแลว เมื่อตองมัวรอกันอยูจนกวาจะพิสูจนไดวามีจริงหรือไมมี
และก็พิสูจนกันไมเสร็จสักที ผูท่ีเชื่อและไมเชื่อก็ตองมาทุมเถียงหา
ทางหักลางกัน แตกสามัคคีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องที่ไมชัดเจน
และในระหวางนั้น แตละพวกละฝายตางก็ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไป
ตามความเชื่อและไมเชื่อของตน ไมมีโอกาสที่จะแกไขการปฏิบัติ
ตางๆ ท่ีเกิดโทษกอผลเสียแกชีวิตและสังคม เพราะตองรอให
พิสูจนเสร็จกอน จึงจะยุติการปฏิบัติใหลงเปนอันเดียวกันได ซ่ึงก็
ยังพิสูจนกันไมเสร็จจนบัดนี้ จึงเปนอันตองยอมรับผลเสียกันอยาง
น้ีเรื่อยไปไมเห็นที่สิ้นสุด

ถาหากไมยอมรับหรือไมยอมรอ ก็ตองใชวิธีบังคับขมเหง
กันโดยฝายที่เชื่อบังคับฝายที่ไมเชื่อใหปฏิบัติอยางตน หรือฝายที่
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ไมเชื่อบังคับฝายที่เชื่อไมใหปฏิบัติตามความเชื่อของเขา
ดังจะเห็นไดในลัทธินิยมทางการเมือง และระบอบการ

ปกครองบางอยาง ท่ียดึมัน่วาตนนยิมวธิวีทิยาศาสตร เมือ่ผูปกครอง
ในระบบนั้นเห็นวาความเชื่อในสิ่งเหลานี้เปนของเหลวไหลงมงาย 
เมื่อเขาจับหลักในเรื่องนี้ไมถูก และหาทางออกใหแกประชาชนไม
ได แตตองการทํ าใหประชาชนปฏิบัติตามลัทธินิยม   (คือความ
เชื่อ) ของเขา ก็ตองใชวิธีบังคับใหประชาชนเลิกปฏิบัติตามความ
เชื่อของประชาชน หรือปลุกเราปอนความเชื่อในทางตรงขามคือ
ความเชื่อวาสิ่งเหลานั้นไมมีจริงแกประชาชน หรือทํ าทั้งสองอยาง

แตวิธีการปดกั้นบังคับหรือปลุกเรานี้ เปนการทิ้งชองวาง
อันกวางใหญไว เพราะมิใชเปนการแกไขที่ตนเหตุ คือมิไดชํ าระ
สัตวผูยังไมขามพนความสงสัย๑ เพียงแตเก็บซอนเอาเชื้อและแรง
กดดันอัดไว ตราบใดอํ านาจบังคับและแรงปลุกเรายังเขมแข็ง ก็ยัง
ขมคุมไวได แตเมื่อใดอํ านาจบังคับและแรงปลุกเราออนแอคลาย
จางลง เชื้อและแรงกดดันนั้นก็มีโอกาสที่จะโผลออกงอกงามเฟอง
ฟูไดตอไป และเมื่อถึงเวลานั้น การปฏิบัติในเรื่องเหลานี้ก็จะเปน
ไปอยางงมงายขาดหลัก ปราศจากทิศทาง ทํ าใหเกิดผลเสียได
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เหมือนอยางเดิมอีก โดยมิไดรับการแกไขแตอยางใด
อีกอยางหน่ึง ในเมื่อสิ่งเหลานี้อยูเพียงในระดับแหงความ

เชื่อของปุถุชน ก็ยอมผันแปรกลับกลายได ดังจะเห็นไดวา บางคน
เคยไมเชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหลานี้เลย (คือ เชื่อวาสิ่งเหลานี้
ไมมีไมเปนจริง) และดูถูกดูหมิ่นความเชื่อถือน้ันอยางรุนแรง ตอมา
ไดประสบเหตุการณลับลอท่ีเปนเงื่อนตอแหงความเชื่อน้ันเขา ก็
กลับกลายเปนคนที่มีความเชื่ออยางปกจิตฝงใจตรงขามไปจาก
เดิม และเพราะเหตุท่ีไมมีหลักสองนํ าทางในการปฏิบัติตอสิ่งเหลา
น้ัน ก็กลายเปนผูหมกมุนหลงใหลในสิ่งเหลานั้นยิ่งไปกวาคนอื่นๆ
อีกมากมายที่เขาเชื่ออยางนั้นแตเดิมมา

ในทํ านองเดียวกัน บางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยูกอน ตอ
มาไดประสบเหตุการณท่ีสอวาสิ่งที่เชื่อจะไมเปนไปสมจริง หรือไม
แนนอน ความเชื่อน้ันก็กลับสั่นคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเปนผู
ไมเชื่อไปเสียก็มี

ในกรณีเหลานี้ มนุษยท้ังหลายลวนแตมัววุนวายกับปญหา
วา มีหรือไมมี จริงหรือไมจริง เชื่อหรือไมเชื่อ เทานั้น พากันขาด
หลักการในทางปฏิบัติท่ีจะเตรียมปองกันผลเสียตอชีวิตและสังคม
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จากความเชื่อหรือไมเชื่อของพวกตน พระพุทธศาสนาเปนศาสนา
แหงการปฏิบัติ มุงสอนสิ่งที่ทํ าได ใหมนุษยไดรับประโยชนพอกับ
ทุกระดับแหงความพรอมหรือความแกกลาสุกงอมของตนๆ

สํ าหรับเร่ืองเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ พระพุทธศาสนาก็ได
วางหลักการในทางปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา เม่ือส่ิงเหลานั้นมีจริง
มนุษยควรวางตัวหรือปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นอยางไร และที่วางตัว
หรือปฏิบัติอยางนั้นๆ ดวยเหตุผลอะไร

เหมือนดังพูดวา ทานจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม แตทานควร
ปฏิบัติตอสิ่งนั้นใหถูกตอง ผูเชื่อก็ตาม ไมเชื่อก็ตาม สามารถและ
สมควรทํ าตามหลักปฏิบัติท่ีพระพุทธศาสนาแนะนํ าไวน้ีได เพราะ
ตามหลักปฏิบัติน้ี ท้ังผูเชื่อและผูไมเชื่อจะประพฤติตนตอสิ่งเหลา
น้ันอยางแทบไมมีอะไรแตกตางกันเลย จะผิดแปลกกันบาง ก็เพียง
ในสิ่งหยุมหยิมเล็กนอยเทานั้น

นอกจากนั้น ยังเปนวิธีปฏิบัติท่ีทํ าใหเกิดผลดีแกทุกฝาย
โดยที่ท้ังผูเชื่อและไมเชื่อตางก็มีความเอื้อเฟอเอื้อเอ็นดูตอกัน ผูท่ี
เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไมเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม ผูไมเชื่อก็
สามารถปฏิบัติตอผูท่ีเชื่อไดถูกตอง และสามารถแนะนํ าผูท่ีเชื่อให



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

ปฏิบัติตอสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเปนประโยชน ท้ังสองฝายตางมี
เมตตาเคารพซึ่งกันและกัน

หลักการในทางปฏิบัติ หรือความเปนศาสนาแหงการ
ปฏิบัติน้ีแหละ ที่เปนคุณพิเศษของพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธ
ศาสนาไดริเร่ิมข้ึนใหม อันทํ าใหตางจากศาสนาปรัชญาทั้งหลาย
อื่น ตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณทั้งหลายแมในสมัยปจจุบัน

หลักการจํ าเพาะในกรณีน้ีคือ สํ าหรับส่ิงที่ไมอาจพิสูจน
และมิใชธรรมสํ าหรับเขาถึง ใหใชการวางทาทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูก
ตอง๒

เมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะ
นํ าไวแลวอยางนี้ ถายังมีคนกลุมหนึ่งกลุมใดสนใจที่จะคนควา
พิสูจนความมีจริงเปนจริงของสิ่งเหลานี้ตอไป ก็นับวาเปนงาน
อดิเรกของคนเหลานั้น ซ่ึงคนทั่วไปอาจวางใจเปนกลาง และปลอย
ใหเขาทํ าไปเทาที่ไมกอใหเกิดผลเสียใดๆ แกสังคม เปรียบไดกับนัก
คนควาวิจัยในวิชาการสาขาตางๆ อยางอื่นๆ

เทาที่กลาวมา เห็นไดชัดอยูแลววา เหตุผลในขอแรกมุงที่
ประโยชนในทางปฏิบัติของมนุษยท้ังหลาย อยางไรก็ตาม การที่
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พระพุทธศาสนาไมสนใจในปญหาเกี่ยวกับความมีอยูจริงหรือไม
ของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจาทั้งหลาย จนถึงขั้นที่วา เมื่อวาง
ทาทีและปฏิบัติตนถูกตองแลว ใครจะสนใจคนควาพิสูจนเรื่องนี้ตอ
ไป ก็ปลอยเขาไปตามเรื่องนั้น ทาทีเชนนี้ยอมเกี่ยวเนื่องถึงเหตุผล
ประการที่สองซึ่งสัมพันธโดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐานของพระ
พุทธศาสนาดวย กลาวคือ ความมีอยูจริงหรือไมของสิ่งเหลานี้ ไม
กระทบตอหลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนา

หมายความวา ถึงแมวาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจา
จะมีจริง แตการปฏิบัติตามหลักการและการเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนายอมเปนไปได โดยไมตองเกี่ยวของกับส่ิงเหนือ
สามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแตประการใดเลย

สํ าหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย พึงอางพุทธพจนวา
พระพุทธเจา: น่ีแนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร? เมื่อเราทํ า
อิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปนธรรมของมนุษยยิ่งยวดก็ตาม ไมทํ าก็ตาม
ธรรมที่เราไดแสดงแลวเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใด จะนํ าออกไป
เพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกขโดยชอบได
หรือไม?
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สุนักขัตต: พระองคผูเจริญ เมื่อพระองคทรงกระทํ าอิทธิปาฏิหาริย
ท่ีเปนธรรมของมนุษยยิ่งยวดก็ตาม ไมกระทํ าก็ตาม ธรรมที่พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใดๆ ก็ยอมจะนํ า
ออกไปเพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกขโดย
ชอบได
พระพุทธเจา: น่ีแนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร? เมื่อเรา
บัญญัติสิ่งที่ถือวาเปนตนกํ าเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติก็ตาม
ธรรมที่เราไดแสดงไวแลวเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใด จะนํ าออกไป
เพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกขโดยชอบ ได
หรือไม?
สุนักขัตต: พระองคผูเจริญ เมื่อพระองคทรงบัญญัติสิ่งที่ถือวาเปน
ตนกํ าเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติก็ตาม ธรรมที่พระผูมีพระภาค
ไดทรงแสดงแลวเพื่อประโยชนท่ีมุงหมายใด ก็ยอมจะนํ าออกไป
เพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกขโดยชอบได๓

สวนเรื่องเทพเจา จะไดพิจารณาเหตุผลเปนแงๆ ตอไป
เฉพาะในเบื้องตนนี้ พึงพิจารณาพุทธภาษิตวา
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การถือไมกินปลาไมกินเนื้อ ก็ดี การประพฤติเปนชี
เปลือย ก็ด ีความมีศีรษะโลนก็ดี การมุนมวยผมเปนชฎา ก็ดี
การอยูคลุกฝุนธุลี ก็ด ี การนุงหมหนังเสืออันหยาบกราน ก็ดี
การบูชาไฟ ก็ดี การบํ าเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดา ก็ดี การ
บํ าเพ็ญตบะตางๆ มากมายในโลก ก็ดี พระเวท ก็ดี การบวง
สรวงสังเวย ก็ดี การบูชายัญ ก็ดี การจํ าพรตตามฤดู ก็ดี จะ
ชํ าระสัตวผูยังขามไมพนความสงสัย ใหบริสุทธิ์ได ก็หาไม๔

ท่ีกลาวมานี้ เปนหลักการทั่วไปที่ควรทราบไวกอน ตอจาก
น้ี ถายอมรับวาอิทธิปาฏิหาริยและเทวดามีจริง ก็พึงทราบฐานะ
ของสิ่งเหลานั้นตอการดํ ารงชีวิตของมนุษย พรอมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีถูก
ตองตอสิ่งเหลานั้น ดังตอไปนี้



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓

อิทธิปาฏิหาริย





พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕

อิทธิปาฏิหาริย:
รูเขาใจ - ไมใชแคนี้

อิทธิปาฏิหาริย คืออะไร? และแคไหน?
อิทธิปาฏิหาริย เปนอภิญญา คือความรูความสามารถ

พิเศษยวดยิ่งอยางหน่ึง มีช่ือเฉพาะวาอิทธิวิธิ หรือ อิทธิวิธา
(การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ) แตเปนโลกียอภิญญา คืออภิญญาระดับ
โลกีย ซ่ึงพัวพันเกี่ยวเนื่องอยูในโลก เปนวิสัยของปุถุชน ยังอยู
ในอํ านาจของกิเลส

เชนเดียวกับโลกียอภิญญาอื่นๆ ท้ังหลาย คือ หูทิพย ตา
ทิพย การรูใจคนอื่น และระลึกชาติได

โลกียอภิญญาทั้ง ๕ อยางนี้ มีคนทํ าไดตั้งแตกอนพุทธกาล



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๖

ไมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธศาสนาจะ
เกิดขึ้นหรือไมก็ตาม โลกียอภิญญาเหลานี้ก็เกิดมีได

พดูอกีอยางหนึง่วา ส่ิงเหลานีไ้มใชตัวแทของพระพทุธศาสนา
และไมจํ าเปนส ําหรบัการเขาถงึพระพทุธศาสนา ส่ิงทีเ่กดิขึ้นดวย
การเกิดของพระพุทธศาสนา และเปนตัวพระพุทธศาสนา คือ
ความรูที่ทํ าใหดับกิเลสดับทุกขได เรียกชื่ออยางหนึ่งวา อาสวักขย-
ญาณ แปลวา ญาณที่ทํ าอาสวะใหสิ้นไป จัดเขาเปนอภิญญาขอสุด
ทาย คือขอท่ี ๖ เปนโลกุตรอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกุตระ ซ่ึง
ทํ าใหมีจิตใจเปนอิสระปลอดโปรงผองใส พนจากอํ านาจครอบงํ า
ของเรื่องโลกๆ หรือสิ่งที่เปนวิสัยของโลก ทํ าใหปุถุชนกลายเปน
อริยชนโดยสมบูรณ

โลกียอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได แตโลกุตรอภิญญาไม
กลับกลาย ไดโลกุตรอภิญญาอยางเดียว ประเสริฐกวาไดโลกีย-
อภิญญาทั้ง ๕ อยางรวมกัน แตถาไดโลกุตรอภิญญา โดยไดโลกีย-
อภิญญาดวย ก็เปนคุณสมบัติสวนพิเศษเสริมใหดีพรอมยิ่งขึ้น

โลกุตรอภิญญาเทานั้นเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับชีวิตที่ดีงาม
ของมนุษย ซ่ึงทุกคนควรไดควรถึง สวนโลกียอภิญญาทั้งหลาย มิ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗

ใชสิ่งจํ าเปนสํ าหรับชีวิตที่ดีงาม เปนเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณ
สมบัติดังไดกลาวแลว๕

ปาฏิหาริย ไมใชแคฤทธิ์ แตมีถึง ๓ อยาง
อิทธิปาฏิหาริยน้ี พระพุทธเจาทรงจัดเปนปาฏิหาริยอยาง

หนึ่งใน ๓ อยาง คือ๖
๑. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การแสดงฤทธิ์ตางๆ
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอื่นได
๓. อนุสาสนีปาฏิหารย ปาฏิหาริย คือ คํ าสอนที่เปนจริง

สอนใหเห็นจริง และนํ าไปปฏิบัติไดผลสมจริง
ความหมายตามบาลีดังนี้

๑. อิทธิปาฏิหาริย:  “บางทานประกอบฤทธิ์ตางๆ ไดมาก
มายหลายอยาง คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็
ได ทํ าใหปรากฏก็ได ทํ าใหหายไปก็ได ทะลุฝา กํ าแพง ภูเขา ไปได
ไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดํ าลงแมในแผนดินเหมือน
ในนํ้ าก็ได เดินบนนํ้ าไมแตกเหมือนเดินบนดินก็ได เหาะไปใน



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๘

อากาศเหมือนนกก็ได ใชมือจับตองลูบคลํ าพระจันทร พระอาทิตย
ซ่ึงมีกํ าลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได ใชอํ านาจทางกายจนถึง
พรหมโลกก็ได”

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย: “ภิกษุยอมทายใจ ทายความรู
สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความไตรตรองของสัตวอื่นบุคคล
อื่นไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการนี้ จิต
ของทานเปนดังนี้”; อยางนี้วาตามเกวัฏฏสูตรในทีฆนิกาย

แตใน ที.ปา.๑๑/๗๘/๑๑๒ ในองัคตุตรนกิาย และในปฏสิมัภทิา-
มัคคท่ีอางแลว ใหความหมายละเอียดออกไปอีกวา “บางทานทาย
ใจไดดวยสิ่งที่กํ าหนดเปนเครื่องหมาย (นิมิต) วา ใจของทานเปน
อยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการอยางนี้ จิตของทานเปนดังนี้
ถึงหากเธอจะทายเปนอันมาก ก็ตรงอยางนั้น ไมพลาดเปนอื่น;
บางทานไมทายดวยสิ่งที่กํ าหนดเปนเครื่องหมายเลย แตพอไดฟง
เสียงของมนุษย อมนุษย หรือเทวดาแลว ก็ทายใจไดวา ใจของ
ทานเปนอยางนี้...; บางทานไมทายดวยนิมิต ไมฟงเสียง…แลวจึง
ทาย แตฟงเสียงวิตกวิจารของคนที่กํ าลังตรึกกํ าลังตรองอยู ก็ทาย
ใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้..; บางทานไมทายดวยนิมิต ไมฟง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙

เสียง…แลวจึงทาย แตใชจิตกํ าหนดใจของคนที่เขาสมาธิซ่ึงไมมี
วิตกไมมีวิจารแลว ยอมรูชัดวา ทานผูน้ีตั้งมโนสังขาร (ความคิด
ปรุงแตงในใจ) ไวอยางไร ตอจากความคิดนี้แลว ก็จะคิดความคิด
โนน ถึงหากเธอจะทายมากมาย ก็ตรงอยางนั้น ไมพลาดเปนอื่น”

(อาเทศนาปาฏิหาริยน้ี ดูคลายเจโตปริยญาณหรือปรจิตต-
วิชานน คือการหยั่งรูใจผูอื่น แตไมตรงกันทีเดียว เพราะยังอยูในขั้น
ทาย ยังไมเปนญาณ)

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย: “บางทานยอมพรํ่ าสอนอยางนี้วา
จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการ
อยางนี้ จงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้อยูเถิด”

(เฉพาะในเกวัฏฏสูตร ในทีฆนิกาย อธิบายเพิ่มเติมโดยยก
เอาการที่พระพุทธเจาอุบัติในโลกแลวทรงสั่งสอนธรรม ทํ าใหคนมี
ศรัทธาออกบวช บํ าเพ็ญศีล สํ ารวมอินทรีย มีสติสัมปชัญญะ
สันโดษ เจริญฌาน บรรลุอภิญญาทั้ง ๖ ซ่ึงจบลงดวยอาสวักขัย
เปนพระอรหันต วาการสอนไดสํ าเร็จผลอยางนั้นๆ ลวนเปน
อนุสาสนีปาฏิหาริย)



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๒๐

อิทธิปาฏิหาริย ไมใชธรรมที่เปนแกนสาร
ในสมัยพุทธกาล เคยมีบุตรคฤหบดีผูหนึ่งทูลขอใหพระ

พุทธเจาแสดงอิทธิปาฏิหาริย เขากราบทูลวา
“ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองนาลันทานี้เจริญรุงเรือง มี

ประชาชนมาก มีผูคนกระจายอยูท่ัว ตางเลื่อมใสนักในองคพระผูมี
พระภาค ขออัญเชิญพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดทรงรับสั่งพระ
ภิกษุไวสักรูปหนึ่งที่จะกระทํ าอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมเหนือ
มนุษย โดยการกระทํ าเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้ก็จักเลื่อมใสยิ่ง
นักในพระผูมีพระภาคเจาสุดที่จะประมาณ”

พระพุทธเจาไดตรัสตอบบุตรคฤหบดีผูน้ันวา
“น่ีแนะเกวัฏฏ เรามิไดแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนี้

วา มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงกระทํ าอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปน
ธรรมเหนือมนุษย แกคนนุงขาวชาวคฤหัสถท้ังหลาย”

พระองคไดตรัสแสดงเหตุผลตอไปวา ในบรรดาปาฏิหาริย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

๓ อยางนั้น ทรงรังเกียจ ไมโปรด ไมโปรงพระทัยตอ
อิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย เพราะทรงเห็นโทษวา
คนที่เช่ือก็เห็นจริงตามไป สวนคนที่ไมเช่ือไดฟงแลว ก็หาชองขัด
แยงคัดคานเอาไดวา ภิกษุที่ทํ าปาฏิหาริยน้ัน คงใชคันธารีวิทยา
และมณิกาวิทยา ทํ าใหคนมัวทุมเถียงทะเลาะกัน และไดทรงชี้
แจงความหมายและคุณคาของอนุสาสนีปาฏิหาริยใหเห็นวาเอา
มาใชปฏิบัติเปนประโยชนประจักษไดภายในตนเองจนบรรลุถึง
อาสวักขัย อันเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา

นอกจากนั้นยังไดทรงยกตัวอยางภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์มาก 
อยากจะรูความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุ จึงเหาะ
เที่ยวไปในสวรรค ดั้นดนไปแสวงหาคํ าตอบจนถึงพระพรหม ก็หา
คํ าเฉลยที่ถูกตองไมได ในที่สุดตองเหาะกลับลงมาแลวเดินดินไป
ทูลถามพระองคเพื่อความรูจักโลกตามความเปนจริง แสดงถึง
ความที่อิทธิปาฏิหาริยมีขอบเขตจํ ากัด อับจน และมิใชแกนธรรม๗

อีกคราวหนึ่ง เมื่อสังคารวพราหมณ กราบทูลถึงเรื่องแทรก
ซ่ึงที่ประชุมราชบริษัทไดยกขึ้นมาสนทนากันในราชสํ านักวา



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๒๒

“สมัยกอนมีพระภิกษุจํ านวนนอยกวา แตมีภิกษุแสดง
อิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปนธรรมเหนือมนุษยไดมากกวา สมัยนี้มีพระ
ภิกษุจํ านวนมากกวา แตภิกษุผูแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรม
เหนือมนุษยกลับมีนอยกวา”

พระพุทธเจาไดตรัสวา ปาฏิหาริยมี ๓ อยาง คือ
อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย แลว
ทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริยท้ังสามอยางนั้น ในที่สุดได
ตรัสถามพราหมณวา ชอบใจปาฏิหาริยอยางไหน ปาฏิหาริยใดดี
กวา ประณีตกวา

พราหมณไดทูลตอบวา อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนา-
ปาฏิหาริย คนใดทํ า คนนั้นจึงรูเรื่อง คนใดทํ าก็เปนของคนนั้นเทา
น้ัน มองดูเหมือนเปนมายากล อนุสาสนีปาฏิหารยจึงจะดีกวา
ประณีตกวา๘ (คนอื่นพิจารณารูเขาใจ มองเห็นความจริงดวย และ
นํ าไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหาได)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

อิทธิฤทธิ์
ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ

บาลีอีกแหงหนึ่งชี้แจงเรื่องอิทธิวิธี (การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ)
วามี ๒ ประเภท คือ

๑. ฤทธ์ิที่มิใชอริยะ คือฤทธิ์ท่ีประกอบดวยอาสวะ ยังมี
อุปธิ (มีกิเลสและทํ าใหเกิดทุกขได) ไดแกฤทธิ์อยางที่เขาใจกันทั่วๆ
ไป ดังไดบรรยายมาขางตน คือ การที่สมณะหรือพราหมณ (นัก
บวช) ผูใดผูหนึ่งบํ าเพ็ญเพียรจนไดเจโตสมาธิ แลวแสดงฤทธิ์ได
ตางๆ เชน แปลงตัวเปนคนหลายคน ไปไหนก็แหวกทะลุฝาทะลุ
กํ าแพงไป เหินฟา ดํ าดิน เดินบนนํ้ า เปนตน

๒. ฤทธ์ิที่เปนอริยะ คือฤทธิ์ท่ีไมประกอบดวยอาสวะ ไมมี
อุปธิ (ไมมีกิเลส ไมทํ าใหเกิดทุกข) ไดแก การที่ภิกษุสามารถทํ าใจ
กํ าหนดหมายไดตามตองการ บังคับความรูสึกของตนได จะให
มองเห็นสิ่งที่นาเกลียดเปนไมนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนหนาตานา
เกลียดชัง ก็วางจิตเมตตาทํ าใจใหรักใครมีไมตรีได เห็นสิ่งไมนา



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๒๔

เกลียดเปนนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนรูปรางนารักยั่วยวนใหเกิด
ราคะ จะมองเปนอสุภะไปก็ได หรือจะวางใจเปนกลางเฉยเสีย
ปลอยวางทั้งสิ่งที่นาเกลียดและไมนาเกลียดก็ได๙ เชนในกรณีท่ีจะ
ใชความคิดพิจารณาอยางเที่ยงธรรมใหเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ
เปนจริง เปนตน

เรื่องฤทธิ์ ๒ ประเภทนี้ ยอมยํ้ าความที่กลาวไวขางตน ให
เห็นวา อิทธิปาฏิหาริยจํ าพวกฤทธิ์ที่เขาใจกันทั่วไป ซ่ึงทํ าอะไร
ไดผาดแผลงพิสดารเปนที่นาอัศจรรยน้ัน ไมไดรับความยกยอง
ในพระพุทธศาสนา ไมใชหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา

ฤทธิ์ที่สูงสงดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา คือฤทธิ์ที่ไม
มีพิษมีภัยแกใคร ไดแกการบังคับความรูสึกของตนเองได หรือ
บังคับจิตใหอยูในอํ านาจของตนได ซ่ึงผูไดฤทธิ์อยางตนอาจทํ าไม
ได บางครั้งจึงหันไปใชฤทธิ์น้ันเปนเครื่องมือสนองกิเลสของตน
ตรงขามกับฤทธิ์อยางที่สอง ท่ีเปนเครื่องมือสรางคุณธรรม กํ าจัด
กิเลส มิใหจิตใจถูกลอไปในอํ านาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ๑๐

การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท หามภิกษุแสดง
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อิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน ก็เปนหลกัฐานยนืยนัถงึการทีไ่มทรง
สนับสนุนการใชอทิธปิาฏหิารยิ๑๑

เมื่อวาตามรูปศัพท
คํ าวา ปาฏิหาริย แปลวา การกระทํ าที่ตีกลับ ขับไล หรือ

กํ าจัดเสียไดซ่ึงปฏิปกษ
อิทธิ หรือ ฤทธิ์ แปลวา ความสํ าเร็จ
อาเทศนา แปลวา ระบุ อาง สํ าแดง ช้ีบง จะแปลวาปรากฏ

ชัด ก็พอได
อนุสาสนี แปลวา คํ าพรํ่ าสอน
โดยถือความหมายอยางนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคไดแปล

ความหมายปาฏิหาริยท้ังสามนั้นออกไปใหเห็นเพิ่มข้ึนอีกแนวหนึ่ง 
คือกลาววา คุณธรรมตางๆ เชน เนกขัมมะ เมตตา ฌาน อนัตตานุ-
ปสสนา ตลอดจนถึงอรหัตตมรรค เรียกวาเปนอิทธิปาฏิหารยไดท้ัง
น้ัน โดยความหมายวา สํ าเร็จผลตามหนาที่ และกํ าจัดธรรมที่เปน
ปฏิปกษของมัน เชน กามฉันท พยาบาท ตลอดจนกิเลสทั้งปวงได
เรียกวาเปนอาเทศนาปาฏิหาริยได โดยความหมายวา ผูท่ีประกอบ
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ดวยธรรมเหลานี้ทุกคนยอมมีจิตบริสุทธิ์ มีความคิดไมขุนมัว เรียก
วาเปนอนุสาสนีปาฏิหาริยได โดยความหมายของการสั่งสอนวา
ธรรมขอน้ันๆ ควรปฏิบัติ ควรฝกอบรม ควรเพิ่มพูน ควรตั้งสติให
เหมาะอยางไร เปนตน๑๒ คํ าอธิบายอยางนี้ แมจะไมใชความหมาย
อยางที่ใชท่ัวไป แตก็เปนความรูประกอบที่นาสนใจ

ดังไดกลาวแลวขางตนวา อิทธิปาฏิหาริยเปนโลกีย-
อภิญญาอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนเสริมคุณสมบัติของผูท่ีไดโลกุตร-
อภิญญาเปนหลักอยูแลว ใหพรอมบริบูรณยิ่งขึ้นสํ าหรับการ
บํ าเพ็ญกิจเกื้อกูลแกชาวโลก จึงมีพุทธพจนบางแหงเรียกภิกษุผู
ประกอบดวยปาฏิหาริยครบทั้ง ๓ ประการ คือ อิทธิปาฏิหาริย
อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย วาเปนผูสํ าเร็จส้ิน
เชิง จบหรือถึงจุดหมายสิ้นเชิง เปนตน และเปนผูประเสริฐสุดใน
หมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย๑๓

แตทั้งน้ี ยํ้ าวา ตองมีอนุสาสนีปาฏิหารยเปนหลัก หรือ
เปนขอยืนตัวแนนอน และมีปาฏิหาริย ๒ ขอตนเปนเคร่ืองเสริม

แมในการใชปาฏิหาริย ก็ถือหลักอยางเดียวกันคือ ตองใช



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗

อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลักอยูเสมอ หากจะตองใชอิทธิปาฏิหาริย
หรืออาเทศนาปาฏิหาริยบางในเมื่อมีเหตุผลสมควร ก็ใชเพียงเพื่อ
เปนเครื่องประกอบเบื้องตน เพื่อนํ าเขาสูอนุสาสนีปาฏิหาริย มี
อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนเปาหมาย และจบลงดวยอนุสาสนี
ปาฏิหาริย ดังจะไดกลาวตอไป

โทษแกปุถุชนที่มายุงเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์
สํ าหรับปุถุชน ฤทธิ์อาจเปนโทษไดท้ังแกผูมีฤทธิ์เอง และ

แกคนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์
ปุถุชนผูมีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์๑๔ ในลักษณะ

ตางๆ เชน เกิดมานะวาเราทํ าไดในสิ่งที่คนอื่นทํ าไมไดอยางเรา มี
ความรูสึกยกตนขมผูอื่น กลายเปนอสัตบุรุษไป หรืออาจเกิดความ
หลงใหลมัวเมาในลาภสักการะที่เกิดจากฤทธิ์น้ัน นํ าฤทธิ์ไปใชเพื่อ
กอความชั่วความเสียหาย อยางพระเทวทัต เปนตน

อยางนอยการติดใจเพลินอยูในฤทธิ์น้ัน ก็ทํ าใหไมสามารถ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ไมอาจชํ าระกิเลสทํ าจิตใจให
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บริสุทธิ์ได และเพราะฤทธิ์ของปุถุชนเปนของเสื่อมได แมแตความ
หวงกังวลมัวยุงกับการรักษาฤทธิ์ ก็กลายเปนปลิโพธ คืออุปสรรคที่
ทํ าใหไมสามารถใชปญญาพินิจพิจารณาตามวิธีของวิปสสนา
อยางไดผลดี ทานจึงจัดเอาฤทธิ์เปนปลิโพธอยางหนึ่งของวิปสสนา
(เรียกวาอิทธิปลิโพธ) ซ่ึงผูจะฝกอบรมปญญาพึงตัดเสียใหได๑๕

สวนปุถุชนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์ ก็มีทางประสบผลเสีย
จากฤทธิ์ไดเปนอันมาก ผลเสียขอแรกทีเดียวก็คือ คนที่มาเกี่ยว
ของอาจตกไปเปนเหยื่อของผูมีฤทธิ์หรือหลอกลวงวามีฤทธิ์ ซ่ึงมี
อกุศลเจตนานํ าเอาฤทธิ์มาเอยอางเพื่อแสวงหาลาภสักการะ

อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้มีขอพึงสังเกตวา ตามปกติ ผูมีฤทธิ์
ซ่ึงเปนผูปฏิบัติชอบ จะใชฤทธิ์ในกรณีเดียวเมื่อมีเหตุผลอันสมควร
เพื่อเปนสื่อนํ าไปสู การแนะนํ าสั่งสอนสิ่งที่ถูกตองคืออนุสาสนี
ปาฏิหาริย ถาไมมีเหตุผลเกี่ยวกับการแนะนํ าสั่งสอนธรรมแลว ผูมี
ฤทธิ์จะใชฤทธิ์ทํ าไม นอกจากเพื่อผูกคนไวกับตนเปนสะพานทอด
ไปสูช่ือเสียงและลาภผล๑๖

ดังนั้น จึงควรยึดถือเปนหลักไวทีเดียววา การใช
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อิทธิปาฏิหาริย จะตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยตามมาดวย
ถาผูใดอางหรือใชอิทธิปาฏิหาริยโดยมิใชเปนเพียงบันได

ที่จะนํ าไปสูอนุสาสนีปาฏิหาริย พึงถือไวกอนวา ผูน้ันปฏิบัติผิด
ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย เขาอาจมีอกุศลเจตนาหลอกลวง มุงแสวง
หาลาภสักการะ หรืออยางนอยก็เปนผูมัวเมาหลงใหลเขาใจผิด
ในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยน้ัน

หลักการนี้ผอนลงมาใชไดแมกับพฤติการณเกี่ยวกับเรื่อง
ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ัวไป๑๗ โดยอาจใหยึดถือกันไววา

ผูใดนํ าเอาของขลัง ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หรือส่ิงลึกลับตางๆ มา
ใชในการเกี่ยวของกับประชาชน โดยมิไดนํ าประชาชนไปสูความ
รูความเขาใจในธรรม มิไดตอทายของขลังเปนตนน้ันดวยการ
แนะนํ าสั่งสอนใหเกิดปญญาคือความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยว
กับความจริงความดีงามที่ควรรูและควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือชวย
นํ าเขาใหคอยๆ กาวพนเปนอิสระออกไปไดจากของขลังส่ิงศักดิ์
สิทธิ์เหลานั้น พึงถือวาผูน้ันเปนผูปฏิบัติผิดและนํ าประชาชนไป
ในทางที่ผิด

อน่ึง แมในกรณีท่ีมิไดตกไปเปนเหยื่อของผูอวดอางฤทธิ์
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การไปมัววุนวายเพลิดเพลินหรือฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริยท้ังหลาย 
ก็เปนการไมปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยูในตัวแลว
ตั้งหลายแง

แงที่หน่ึง ในเมื่ออิทธิปาฏิหาริยไมใชสาระสํ าคัญของพระ
พุทธศาสนา ไมเกี่ยวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนา ไมชวยให
มนุษยหลุดพนจากกิเลส การไปฝกใฝในเรื่องเชนนี้ ยอมเปนการ
พราเวลาและแรงงานที่ควรใชสํ าหรับการปฏิบัติธรรมใหหมดไปใน
ทางที่ผิด

แงที่สอง คนที่ไปเกี่ยวของกับผูอางฤทธิ์หรืออํ านาจสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ มักมุงเพื่อไปขอความชวยเหลือ หวังอํ านาจดลบันดาลใหเกิด
โชคลาภ เปนตน การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธ
ศาสนาที่เปนกรรมวาท กิริยวาท และวิริยวาท สอนใหคนหวังผล
สํ าเร็จจากการลงมือทํ าดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล 
การมัวหวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอํ านาจดล
บันดาล อาจทํ าใหกลายเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา กลายเปนคนงอมือ
งอเทา อยางนอยก็ทํ าใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงลงมือ
ทํ าสิ่งที่ควรจะทํ า ไมเรงเวนสิ่งที่ควรงดเวน ขัดกับหลักความไม
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ประมาท
นอกจากนั้น ถาจะฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริย ก็ควรฝกตนให

ทํ าปาฏิหาริยน้ันไดเอง จะดีกวา (แตก็ยังขัดกับหลักการแงท่ีหนึ่ง
ขางตนอยูดี) เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น
หรือจากอํ านาจดลบันดาลทั้งหลาย เปนการพึ่งส่ิงภายนอก ทํ า
ใหชีวิตข้ึนตอส่ิงอื่นมากยิ่งข้ึน แทนที่จะอาศัยอํ านาจภายนอก
นอยลง และเปนตัวของตัวเองมากยิ่งข้ึน จึงอาจทํ าใหกลายเปน
คนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มักเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาด
ประสิทธิภาพ ขาดอํ านาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลัก
การพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ที่สอนใหพ่ึงตนเอง สอนใหทํ า
ตนใหเปนที่พ่ึงไดหรือสามารถพึ่งตนได และสอนมรรคาแหง
ความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงในขั้นสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่ง
ศรัทธาที่มีเหตุผล ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิง
อาศัยแมกระทั่งพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญา
สองนํ าขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลํ าพัง
ตน โดยไมตองอาศัยการประคับประคองของพระศาสดา๑๘
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แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์

เมื่อพิจารณาในแงผลตอคนที่เขาไปเกี่ยวของกับฤทธิ์แลว 
คราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระจริยาวัตรของพระ
บรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายผูเรืองฤทธิ์ วาทานใชฤทธิ์หรือ
ปฏิบัติตออิทธิปาฏิหาริยกันอยางไร

สํ าหรับองคพระพุทธเจาเอง ปรากฏชัดจากพุทธดํ ารัสที่อาง
แลวขางตนวา ทรงรงัเกยีจ ไมทรงโปรดทัง้อิทธปิาฏหิารยิและอาเทศนา-
ปาฏหิารยิ แตทรงสนบัสนนุอนสุาสนปีาฏหิารยิ และทรงใชปาฏิหาริย
ขอหลังนี้อยูเสมอ เปนหลักประจํ าแหงพุทธกิจ หรือวาใหถูกแทคือ
เปนตัวพุทธกิจทีเดียว ทั้งนี้ ดวยเหตุผลดังไดแสดงแลวขางตน

แตก็ปรากฏอยูบางคราววา มีกรณีท่ีทรงใชอิทธิปาฏิหารย
บางเหมือนกัน และเมื่อพิจารณาจากกรณีเหลานั้นแลว ก็สรุปได
วา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริยเฉพาะในกรณีที่จะทรง
ทรมานผูมีฤทธิ์ ผูถือฤทธิ์เปนเร่ืองสํ าคัญ หรือผูถือตัววาเปนผู
วิเศษ ใหละความหลงใหลมัวเมาในฤทธิ์ พูดอีกอยางหน่ึงวา ใช



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓

ฤทธิ์ปราบฤทธิ์ เพ่ือใหผูชอบฤทธิ์หรือลํ าพองในฤทธิ์ ตระหนัก
ในคุณคาอันจํ ากัดของฤทธิ์ มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกวา
ฤทธิ์ และพรอมที่จะเรียนรูหรือรับฟงส่ิงอันประเสริฐน้ัน ซ่ึงจะ
ทรงชี้แจงสั่งสอนแกเขาดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยตอไป

ตรงกับหลักที่กลาวขางตนวา ใชอิทธิปาฏิหาริยประกอบ
อนุสาสนีปาฏิหาริย แตเปนการใชประกอบในขอบเขตจํ ากัดอยางยิ่ง
คือเฉพาะในกรณีที่ผูรับคํ าสอนฝกใฝในฤทธิ์หรือเมาฤทธิ์ แสดงทิฏฐิ
มานะตอพระองคเทานั้น เชน เรื่องการทรมานพระพรหม เปนตน

สวนพระมหาสาวกทั้งหลาย ก็มีเรื่องราวเลามาบางวา ใช
ฤทธิ์ประกอบอนุสาสนีแกผูฝกใฝในฤทธิ์ เชน เรื่องที่พระสารีบุตร
สอนหมู ภิกษุศิษยพระเทวทัตดวยอาเทศนาปฏิหาริยควบกับ
อนุสาสนีปาฏิหาริย พระมหาโมคคัลลานสอนดวยอิทธิปาฏิหาริย
ควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย

สวนการทํ าอิทธิปาฏิหาริยเพื่ออนุเคราะหชวยเหลือ มีเรื่อง
เลามาบางนอยเหลือเกิน แตกรณีท่ีขอรองใหชวยเหลือดวย
อิทธิปาฏิหาริย ไมพบในพระไตรปฎกเลยแมแตแหงเดียว จะมีผูขอ
รองพระบางรูปใหแสดงอิทธิปาฏิหาริยบาง ก็เพียงเพราะอยากดู
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เทานั้น๑๙ และการแสดงอิทธิปาฏิหาริยใหชาวบานดู พระพุทธเจาก็
ไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามไวแลวดังไดกลาวขางตน

ในที่น้ี ขอยํ้ าขอคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไวอีกครั้งหนึ่ง
วา ในชีวิตที่เปนจริง ในระยะยาว หรือตามปกติธรรมดาของ
มนุษย มนุษยก็ตองอยูกับมนุษย และเปนอยูดวยเหตุผลสามัญ
ของมนุษยเอง จะมัวหวังพึ่งอํ านาจภายนอกที่มองไมเห็น ซ่ึงไม
ข้ึนกับตนเองอยูอยางไร ทางที่ดีควรจะหันมาพยายามฝกหัดตน
เองและฝกปรือกนัเอง ใหมีความรูความสามารถช ํานชํิ านาญใน
การแกปญหาตามวิถีทางแหงเหตุผลอยางสามัญของมนุษยน้ี
แหละ ใหสํ าเร็จโดยชอบธรรม ความสามารถที่ทํ าไดสํ าเร็จอยาง
น้ี ทานก็จัดเปนฤทธิ์อยางหน่ึง และเปนฤทธิ์ที่ถูกตองตามหลัก
การของพระพุทธศาสนามีทั้ง อามิสฤทธิ์ และธรรมฤทธิ์๒๐ โดย
ถือธรรมฤทธิ์เปนหลักนํ า

สรุปเหตุผลขอใหญท่ีแสดงถึงขอบเขตจํ ากัดหรือจุดติดตัน
ของอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงอํ านาจศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายทั้งปวง ซ่ึง
ทํ าใหไมสามารถเปนหลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนา ไมเกี่ยว
ของกับจุดหมายของพุทธธรรม และไมเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการ
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ดํ าเนินพุทธมรรคา ไมอาจเปนที่พึ่งอันเกษมหรือปลอดภัยได เหตุ
ผลน้ันมี ๒ ประการ คือ

๑. ทางปญญา อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจทํ าใหเกิด
ปญญาหยั่งรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง
ได ดังตัวอยางเรื่องพระภิกษุมีฤทธิ์ท่ีเหาะไปหาคํ าตอบเกี่ยวกับสัจ
ธรรมทั่วจักรวาฬ จนถึงพระพรหมผูถือตนวาเปนผูสรางผูบันดาล
โลก ก็ไมสํ าเร็จ และเรื่องฤาษีมีฤทธิ์เหาะไปดูท่ีสุดโลกพิภพจน
หมดอายุก็ไมพบ เปนตัวอยาง๒๑

๒. ทางจิต อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจกํ าจัดกิเลส หรือ
ดับความทุกขไดจริง จิตใจมีความขุนมัว กลัดกลุม เรารอน ถูก
โลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํ า ก็ไมสามารถแกไขใหหลุดพนเปนอิสระ
ได แมจะใชฌานสมาบัติขมระงับไว ก็ทํ าไดเพียงชั่วคราว กลับออก
มาสูการเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใด กิเลสและความทุกขก็
หวนคืนมารังควาญไดอีกเมื่อน้ัน

ยิ่งกวานั้น อิทธิปาฏิหาริยอาจกลายเปนเครื่องมือรับใช
กิเลสไปก็ได ดังเรื่องพระเทวทัตเปนตัวอยาง๒๒
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เทวดา
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เทวดา:  

จะพึ่งพา หรือวาอยูดวยกันอยางไร

มนุษยกับเทวดา ดูฐานะนํ ามาเปรียบเทียบกัน   
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเทวดา๒๓ วาโดยสวนใหญก็

เหมือนกับท่ีกลาวแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเพราะคนมักเขาไป
เกี่ยวของกับเทวดาเพื่อผลในทางปฏิบัติ คือหวังพึ่งและขออํ านาจ
ดลบันดาลตางๆ เชนเดียวกับท่ีหวังและขอจากอิทธิฤทธิ์ และ
เทวดาก็เปนผูมีฤทธิ์ หลักการทั่วไปที่บรรยายแลวในเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย เฉพาะอยางยิ่งสวนที่เกี่ยวกับคุณและโทษ จึงนํ า
มาใชกับเรื่องเทวดาไดดวย แตก็ยังมีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมอีก
บางอยางดังนี้
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วาโดยภาวะพื้นฐาน เทวดาทุกประเภทตลอดจนถึง
พรหมที่สูงสุด ลวนเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย เวียนวาย
อยูในสังสารวัฏ เชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย และสวนใหญก็เปน
ปุถุชนยังมีกิเลสคลายมนุษย

แมวาจะมีเทพที่เปนอริยบุคคลบาง สวนมากก็เปนอริยะ
มากอนตั้งแตครั้งยังเปนมนุษย แมวาเมื่อเปรียบเทียบโดยเฉลี่ย
ตามลํ าดับฐานะ เทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา แตก็อยูในระดบั
ใกลเคยีงกนัจนพดูรวมๆ ไปไดวา เปนระดบัสคุตดิวยกนั

ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แต
บางอยางมนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบเทียบระหวางมนุษยชาว
ชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงสวา เทพชั้นดาวดึงสเหนือกวามนุษย ๓
อยางคือ มีอายุทิพย ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษย
ชาวชมพูทวีปก็เหนือกวาเทวดาชั้นดาวดึงส ๓ ดาน คือ กลาหาญ
กวา มีสติดีกวา และมีการประพฤติพรหมจรรย (หมายถึงการ
ปฏิบัติตามอริยมรรค)๒๔

แมวาตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน 
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และพากันอยากไปเกิดในสวรรค แตสํ าหรับพวกเทวดา เขาถือ
กันวา การเกิดเปนมนุษยเปนสุคติของพวกเขา

ดังพุทธพจนยืนยันวา
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนมนุษยนี่แล นับวาเปนการไป

สุคติของเทพทั้งหลาย๒๕

เมื่อเทวดาองคใดองคหนึ่งจะจุติ เพื่อนเทพชาวสวรรคจะ
พากันอวยพรวา ใหไปสุคติ คือไปเกิดในหมูมนุษยท้ังหลาย เพราะ
โลกมนุษยเปนถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทํ าความดี
งามตางๆ และประพฤติปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มที่๒๕ (ความชั่ว
หรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทํ าไดเต็มท่ีเชนเดียวกัน)

การเกิดเปนเทวดาที่มีอายุยืนยาว ทานถือวาเปนการเสีย
หรือพลาดโอกาสอยางหนึ่งในการที่จะไดประพฤติพรหมจรรย๒๖       
(ปฏิบัติตามอริยมรรค) เรียกอยางสามัญวาเปนโชคไมดี พวกชาว
สวรรคมีแตความสุข ชวนใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมั่น
สวนโลกมนุษยมีสุขบางทุกขบางเคลาระคน มีประสบการณหลาก
หลายเปนบทเรียนไดมาก เมื่อรูจักกํ าหนดก็ทํ าใหไดเรียนรู ชวยให
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สติเจริญวองไวทํ างานไดดี๒๗ เกื้อกูลแกการฝกตนและการที่จะกาว
หนาในอารยธรรม

เมื่อพิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีก 
จะเห็นวา มนุษยภูมิน้ันอยูกลางระหวางเทวภูมิหรือสวรรค กับ
อบายภูมิมีนรกเปนตน

พวกอบายเชนนรกนั้น เปนแดนของคนบาปดอยคุณธรรม
แมชาวอบายบางสวนจะจัดไดวาเปนคนดี แตก็ตกไปอยูในนั้น
เพราะความชั่วบางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวนสวรรคก็เปนแดน
ของคนดีคอนขางมีคุณธรรม แมวาชาวสวรรคบางสวนจะเปนคน
ช่ัวแตก็ไดข้ึนไปอยูในแดนนั้น เพราะมีความดีบางอยางที่ปะทุแรง
ชวยผลักดันหรือฉุดขึ้นไป

สวนโลกมนุษยท่ีอยูระหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางที่
ผานหมุนเวียนกันไปมาทั้งของชาวสวรรคและชาวอบาย เปนแหลง
ท่ีสัตวโลกทุกพวกทุกชนิดมาทํ ามาหากรรม เปนที่คนชั่วมาสราง
ตัวใหเปนคนดีเตรียมไปสวรรค หรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนชั่ว
เตรียมไปนรก ตลอดจนเปนที่ผูรูจะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ
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เลิกทํ ามาหากรรม เปลี่ยนเปนผูหวานธรรม ลอยพนเหนือการเดิน
ทางหมุนเวียนตอไป

พวกอบายมีหลายชั้น๒๘ ช้ันเดียวกันก็มีบาปธรรมใกลเคียง
กัน พวกเทพก็มีหลายชั้นซอยละเอียดยิ่งกวาอบาย มีคุณธรรมพื้น
ฐานประณีตลดหลั่นกันไปตามลํ าดับ ช้ันเดียวกันก็มีคุณธรรมใกล
เคียงกัน

สวนโลกมนุษยแดนเดียวน้ี เปนที่รวมของบาปธรรมและ
คุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มีคนช่ัวซ่ึงมีบาปธรรมหยาบหนา
เหมือนดังชาวนรกชั้นต่ํ าสุด และมีคนดีซ่ึงมีคุณธรรมประณีตเทา
กับพรหมผูสูงสุด ตลอดจนทานผูพนแลวจากภพภูมิทั้งหลาย ซ่ึง
แมแตเหลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชา ภาวะเชนน้ีนับไดวาเปน
ลักษณะพิเศษของโลกมนุษยที่เปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศล
และคุณธรรม เพราะเปนที่ทํ ามาหากรรม และเปนที่หวานธรรม

เทาที่กลาวมานี้ จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับ
เทวดาไดวา เมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทั่วไปแลว
ท้ังมนษุยและเทวดาตางกม็ไีดเทาเทยีมหรอืใกลเคยีงกนั เปนระดบั
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เดียวกัน แตมนุษยมีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา ขอ
แตกตางสํ าคัญจึงอยูท่ีโอกาส กลาวคือ มนุษยมีโอกาสมากกวาใน
การที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตน

ถามองในแงแขงขัน (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) ก็วา
ตามปกติธรรมดา ถาอยูกันเฉยๆ เทวดาทั่วไปสูงกวา ดีกวา เกง
กวามนุษย แตถามนุษยปรับปรุงตัวเม่ือไร ก็จะข้ึนไปเทียมเทา
หรือแมแตสูงกวา ดีกวา เกงกวาเทวดา๒๙

มนุษยกับเทวดา
ความสัมพันธใดลาสมัย ควรเลิกเสีย

เมื่อทราบฐานะของเทวดาแลว พึงทราบความสัมพันธท่ี
ควรและไมควรระหวางเทวดากับมนุษยตอไป ในลัทธิศาสนาที่มี
มาตั้งแตกอนพุทธกาล เขาเชื่อวามีเทวดาใหญนอยมากมาย และ
มีเทพสูงสุดเปนผูสรางโลกและบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง ซ่ึงมนุษยไม
มีทางจะเจริญเลิศลํ้ ากวาเทพนั้นได มนุษยจึงสรางความสัมพันธ
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กับเทพดวยวิธีออนวอนขอความชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน
สวดสรรเสริญ ยกยอง สดุดี บวงสรวง สังเวย บูชายัญ เปนการ
ปรนเปรอเอาอกเอาใจ หรือไมก็ใชวิธีเรียกรองความสนใจ บีบ
บังคับใหเห็นใจเชิงเราใหเกิดความรอนใจจนเทพทนนิ่งอยูไมได
ตองหันมาดูแลหาทางแกไขหรือสนองความตองการให ท้ังนี้ โดย
ใชวิธีขมข่ีบีบคั้นลงโทษทรมานตนเอง ท่ีเรียกวาประพฤติพรตและ
บํ าเพ็ญตบะตางๆ

สรุปใหเห็นชัดถึงวิธีสัมพันธกับเทพเจาเปน ๒ อยาง คือ
๑. วธีิออนวอนขอความชวยเหลือ ดวยการเซนสรวง

สังเวย บูชายัญ ดังลูกออนวอนขอตอพอแม บางทีเลยไปเปนดัง
ประจบและแมติดสินบนตอผูมีอํ านาจเหนือ

๒. วิธีบีบบังคับใหทํ าตามความประสงค ดวยการบํ าเพ็ญ
พรตทํ าตบะ ดังลูกที่ตีอกชกหัว กัดทึ้งตนเอง เรียกรองเชิงบีบบังคับ
ใหพอแมหันมาใสใจความประสงคของตน

แตจะเปนวิธีใดก็ตาม ยอมรวมลงในการมุงหวังผล
ประโยชนแกตน ดวยการพึ่งพาสิ่งภายนอกทั้งสิ้น เมื่อพระพุทธ
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ศาสนาเกิดขึ้นแลว ก็ไดสอนใหเลิกเสียทั้งสองวิธี และการเลิกวิธี
ปฏิบัติท้ังสองนี้แหละที่เปนลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาใน
เรื่องนี้

ในการสอนใหเลิกวิธีปฏิบัติเหลานี้ พระพุทธศาสนา
สามารถแสดงเหตุผล ช้ีใหเห็นคุณโทษ และวางวิธีปฏิบัติท่ีสมควร
ใหใหมดวย

หวังพ่ึงเทวดา
ไดผลนิดหนอย แตเกิดโทษมากมาย

การหวังพึ่งเทวดายอมมีผลในขอบเขตจํ ากัด หรือมีจุดติด
ตันอยางเดียวกับท่ีกลาวแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย คือ ในทาง
ปญญา เทวดาทั่วๆ ไปก็ยังมีอวิชชา ไมรูสัจธรรม เชนเดียวกับ
มนุษย ดังเรื่องพระภิกษุรูปท่ีเหาะไปถามปญหากะเทวดาจนแมแต
พระพรหมก็ตอบไมได และเรื่องพระพุทธเจาทรมานพระพรหม
นามวา “พกะ” ในพกสูตรเปนตน
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สวนในดานจิตใจ เทวดาก็เหมือนกับมนุษย คือสวนใหญ
เปนปถุชุน ยงัมกีเิลส มเีชือ้ความทกุขมากบางนอยบาง ยงัหมนุเวยีน
ข้ึนๆ ลงๆ อยูในสงัสารวฏั ดงัเชนพระพรหมแมจะมคีณุธรรมสูง แตก็
ยังประมาทเมาวาตนอยูเที่ยงแทนิรันดร๓๐ พระอินทรเมาประมาท
ในทิพยสมบัติ๓๑ คนอื่นหวังพึ่งพระอินทร แตพระอินทรเองยังไม
หมดราคะ โทสะ โมหะ ยังมีความหวาดกลัวสะดุงหวั่นไหว๓๒

การออนวอนหวังพึ่งเทวดา นอกจากขัดกับความเพียร
พยายามโดยหวังผลสํ าเร็จจากการกระทํ า ขัดหลักพึ่งตนเองและ
ความหลุดพนเปนอิสระ ดังไดกลาวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยแลว ยัง
มีผลเสียที่ควรสังเกตอีกหลายอยางเชน

- ในเมื่อเทวดาเปนปุถุชน การที่มนุษยไปเฝาประจบยก
ยอบนบานตางๆ ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นที่จะประสบผลเสีย
เทวดาทั้งหลายก็จะพลอยเสียไปดวย เพราะจะเกิดความหลงใหล
มัวเมาในคํ ายกยองสรรเสริญ ติดในลาภสักการะคือสิ่งเซนสรวง
สังเวยและปรารถนาจะไดใหมากยิ่งขึ้นๆ โดยนัยนี้ท้ังเทวดาและ
มนุษยตางก็มัวมาฝกใฝวุนวายอยูกับการบนบาน และการใหผล
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ตามบนบาน ละทิ้งกิจหนาที่ของตน หรือไมก็ปลอยปละละเลยให
บกพรองยอหยอน เปนผูตกอยูในความประมาท แลวทั้งมนุษย
และเทวดาก็พากันเสื่อมลงไปดวยกัน

- เทวดาบางพวก เมื่อมัวเมาติดในลาภสักการะความยก
ยองนับถือแลว ก็จะหาทางผูกมัดหมูชนไวกับตน โดยหาทางทํ าให
คนตองพึ่งเขาอยูเรื่อยไป เพื่อผลน้ี เทวดาอาจใชวิธีการตางๆ เชน
ลอดวยความสํ าเร็จสมปรารถนาเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหคนหวังผล
มากยิ่งขึ้น และบนบานเชนสรวงมากยิ่งขึ้น หรือแมแตแกลงทํ าเหตุ
ใหคนตองมาติดตอขอผลถลํ าตนเขาสูวงการ

- เมื่อเทวดาประเภทหวังลาภมาวุ นวายกันอยู มาก 
เทวดาดีท่ีจะชวยเหลือคนดีโดยไมหวังผลประโยชน ก็จะพากันเบื่อ
หนายหลบลี้ปลีกตัวออกไป คนที่ทํ าดี ก็ไมมีใครจะคอยชวยเหลือ
ใหกํ าลัง ฝายเทวดาใฝลาภ ก็จะชวยตอเมื่อไดรับสิ่งบนหรืออยาง
นอยคํ าขอรองออนวอน มนุษยก็เลยรูสึกกันมากขึ้นเหมือนวาทํ าดี
ไมไดดี ทํ าชั่วจึงจะไดดี กอใหเกิดความสับสนระสํ่ าระสายในสังคม
มนุษยมากยิ่งขึ้น
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- เมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไปไมเกี่ยวของ (ตามปกติธรรม
เนียมของเทวดา ก็ไมตองการมาเกี่ยวของวุนวายหรือแทรกแซงใน
กิจการของมนุษยอยูแลว)๓๓ ก็ยิ่งเปนโอกาสสํ าหรับเทวดารายใฝ
ลาภจะแสวงหาผลประโยชนไดมากยิ่งขึ้น เชน เมื่อมนุษยออนวอน
เรียกรองเจาะจงตอเทพบางทานที่เขานับถือ เทพใฝลาภพวกนี้ก็จะ
ลงมาสวมรอยรับสมอางหลอกมนุษย โดยมนุษยไมอาจทราบ
เพราะเปนเรื่องเหนือวิสัยของตน แลวเทวดาสวมรอยก็ทํ าเรื่องให
พวกมนุษยหมกมุนมัวเมายิ่งขึ้น

โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา คนที่ไดรับความชวยเหลือจาก
เทวดา ไมจํ าเปนตองเปนคนดี และคนดีก็ไมจํ าเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือจากเทวดา ที่เปนเชนน้ีเพราะทั้งมนุษยและ
เทวดาตางก็เปนปุถุชนและตางก็ปฏิบัติผิด พากันทํ าใหระบบ
ตางๆ ที่ดีงามในโลกคลาดเคลื่อนเสื่อมทรามลงไป
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สรางความสัมพันธที่ถูกตอง
อน่ึง ขอกลาวถึงขอสังเกตบางอยางเพื่อจะไดมองเห็นแนว

ทางในการปฏิบัติตอไปชัดเจนขึ้น
ประการแรก เทวดาประกาศิตหรือกํ าหนดเหตุการณหรือ

บันดาลชะตากรรมแกมนุษยโดยเด็ดขาดแตฝายเดียวไมได แม
ตามปกติจะถือกันวา เทวดามีฤทธิ์มีอํ านาจเหนือกวามนุษย แตดัง
ไดกลาวแลวขางตนวา ถามนุษยปรับปรุงตัวขึ้นมาเมื่อใด ก็
สามารถเทาเทียมหรือเหนือกวาเทวดาได และสิ่งที่จะกํ าหนดวา
ใครจะเหนือใคร ก็อยูท่ีคุณธรรมและความเพียรพยายาม

ดังมีเรื่องมาในชาดก กษัตริยสองเมืองจะทํ าสงครามกัน
ฝายหนึ่งไปถามพระฤาษีมีฤทธิ์ ซ่ึงติดตอกับพระอินทรได ไดรับ
ทราบคํ าแจงของพระอินทรวาฝายตนจะชนะ จึงประมาทปลอย
เหลาทหารสนุกสนานบันเทิง สวนกษัตริยอีกฝายหนึ่งทราบขาว
ทํ านายวาฝายตนจะแพ ยิ่งตระเตรียมการใหแข็งแรงยิ่งขึ้น ครั้นถึง
เวลารบจริง ฝายหลังนี้ก็เอาชนะกองทัพกษัตริยฝายที่มัวประมาท
ได พระอินทรถูกตอวา จึงกลาวเทวคติออกมาวา “ความบากบั่น
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พากเพียรของคน เทพทั้งหลายก็เกียดกันไมได”๓๔

เทวดาที่อยูตามบานเรือนนั้น ตามปกติมนุษยใหเกียรติ
และเอาใจมาก แตถามองแงหนึ่ง ก็เปนผูอาศัย ถาเจาบานมีคุณ
ธรรมสูง เชนเปนอริยสาวก มีความมั่นใจในคุณธรรมของตน หรือ
มั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาอยางพระโสดาบัน เทวดาก็ตอง
เคารพเชื่อฟง อยูในบังคับบัญชา มิใชเปนผูมีอํ านาจบังคับเจาบาน

ดังเชน เทวดาผูอยู ณ ซุมประตูบานของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี (ทานเจาบานไมไดสรางที่อยูใหโดยเฉพาะ) เมื่อทานเศรษฐี
ยากจนลง ไดมาสั่งสอนใหเลิกถวายทาน ทานเศรษฐีเห็นวาเปนคํ า
แนะนํ าไมชอบธรรม ถึงกับไลออกจากบานทันที เทวดาหาที่อยูไม
ได ในที่สุดไปหาพระอินทร จะใหชวยพามาขอขมาเศรษฐี ไดรับคํ า
แนะนํ าวิธีท่ีจะขอขมาโทษ เมื่อปฏิบัติตามนั้นแลวจึงไดรับอนุญาต
กลับเขาอยู ณ ท่ีเดิมได๓๕

ประการที่สอง เมื่อคนถูกเทวดาใหโทษ จะถือเอาเปน
เกณฑวาเขาทํ าผิดหรือเปนคนชั่ว ยังไมได เพราะคนดีถูกเทวดา
รายกลั่นแกลง ก็มีไมนอย ดังเชนเทวดาซึ่งอยู ณ ซุมประตูของ
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อนาถบิณฑิกเศรษฐีท่ีไดกลาวถึงแลว ทานเรียกวาเปนเทวดา
มิจฉาทิฏฐิบาง เทวดาอันธพาลบาง เทวดานั้นไมพอใจวา เมื่อพระ
พุทธเจาหรือพระสาวกเสด็จมาบานเศรษฐี เขาจะตองลงมาที่พื้น
ดิน ครั้นเศรษฐียากจนลง จึงไดโอกาสเขามาสั่งสอนเศรษฐี เพื่อยุ
ใหเลิกเกี่ยวของกับพระพุทธเจา แตไดผลตรงขามดังกลาวแลว

เทวดาบางองคแกลงคนใหระแวงกนัเลนเทานัน้เอง๓๖ แมแต
พวกเทวดาตามปา เมือ่พระไปอยูอาศยัเพือ่ปฏบัิตธิรรม บางพวกกไ็ม
พอใจ เพราะคนดมีคีณุธรรมสงูกวาตนเขามาอยู ทํ าใหพวกตนอดึอดั
ใจ ทํ าอะไรๆ ไมสะดวก จึงหาทางแกลงดวยวธิตีางๆ๓๗ ซ่ึงพระพทุธ
เจาทรงแนะน ําใหแกไขดวยการแผเมตตา เอาความดีเขาตอบ แตใน
กรณีท่ีพวกเทวดาไปแนะนํ าใหทํ าอยางนี้อยางนั้น หากพิจารณา
แลวเห็นวาเปนการกระทํ าที่ไมถูกตองชอบธรรม พุทธสาวกผูรูหลัก
ยอมมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรม และจะไมยอมปฏบัิตติาม
ค ําของเทวดานัน้เปนอนัขาด ไมวาเทวดาจะขูหรือลอดวยรางวัล
อยางใดๆ๓๘

ประการที่สาม เทวดาบางองคมีพฤติการณทางราย ชอบ
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ทํ าตนเปนปฏิปกษขัดขวางความเจริญของมนุษยทั้งหลายอยู
เปนประจํ า เทวดาอยางนี้มนุษยไมเพียงแตมิควรออนวอนขอรอง
หรือหวังพึ่งเทานั้น แตควรปราบหรือพิชิตใหไดทีเดียว และถาฝก
ปรือความสามารถของตนใหดี มนุษยก็สามารถเอาชนะไดดวย ตัว
อยางสํ าคัญคือ “มาร”๓๙

มารนี้เปนเทพในสวรรคช้ันสูงสุดของระดับกามาวจร คือ
ช้ันที่ ๖ ไดแก ปรนิมมิตวสวัตดี แตชอบขัดขวางรังควาญผูอื่นเมื่อ
เขาจะทํ าความดี เฉพาะอยางยิ่งเมื่อใครจะเปลื้องตนใหเปนอิสระ
จากกาม ถือวาผูน้ันจะขามออกนอกเขตอํ านาจของมาร๔๐ ก็เปน
อันจะตองเผชิญหนากับมารทีเดียว

มารมีฤทธิ์มีอิทธิพลยิ่งใหญมาก แมแตพระอินทร พอมาร
มาก็หนีไมรอหนา ไปหลบอยูสุดขอบจักรวาฬ พระพรหมก็หลีก
เลี่ยง๔๑ บางคราวมารก็ข้ึนไปรังควาญถึงพรหมโลกซึ่งเปนชั้นรูปาว
จรสูงกวาระดับของตน๔๒ พระพุทธเจาจึงตรัสวา “บรรดาผูยิ่งใหญ
มารเปนเลิศ”๔๓

แมมารจะมีอํ านาจยิ่งใหญถึงอยางนี้ แตมนุษยผูฝกอบรม
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ดีแลวดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็พิชิตมารไดดวยคุณธรรมของตน
และมนุษยที่มีคุณธรรมสูงเชนน้ี เทพเจาทั้งปวงตลอดถึงพรหม
ยอมนบไหว๔๔

เทาที่กลาวมาอยางนี้ มิไดมุงหมายจะลบหลูหรือชักชวนให
มีจิตกระดางตอเทวดาทั้งหลายแมแตนอย เพียงแตจะสรางความ
เขาใจเพื่อเตรียมวางจิตใหถูกตองสํ าหรับการดํ าเนินตามวิธีปฏิบัติ
ท่ีจะกลาวตอไป

รักษาใหมั่น - ความสัมพันธแบบชาวพุทธ
ระหวางมนุษยกับเทวดา

อาศัยความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของเทวดาและเหตุผล
เกี่ยวกับโทษของการสัมพันธกับเทวดาดวยทาทีท่ีผิดดังกลาวมา 
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหละเลิกวิธีการแบบหวังพึ่งขอผล เสีย
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการออนวอนหรือการบีบบังคับก็ตาม แลวช้ี
แนวทางใหม คือการวางทาทีแหงเมตตา มีไมตรีจิต อยูรวมกัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕

ฉันมิตร เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ในฐานะที่เปนเพื่อนรวมทุกข
หรือเพ่ือนรวมสังสารวัฏ และในฐานะที่เทวดาโดยเฉลี่ยเปนผูมี
คุณธรรมในระดับสูง พรอมทั้งใหมีทาทีแหงการไมวุนวาย ไมกาว
กายแทรกแซงกัน โดยตางก็เพียรพยายามทํ ากิจของตนไปตาม
หนาที่

ทาทแีหงการ ไมรบกวน และ ไมชวนกนัใหเสีย เชนนี ้ ถา
สงัเกต ก็จะพบวาเปนสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในประเพณีความสัมพันธ
แบบชาวพุทธระหวางมนุษยกับเทวดา เพราะมีเรื่องราวเลากันมา
มากมายในคัมภีรตางๆ เฉพาะอยางยิ่งอรรถกถาชาดก และอรรถ
กถาธรรมบท

ตามประเพณีน้ี เทวดาที่ชวยเหลือมนุษย ก็มีอยูเหมือนกัน
แตลักษณะการชวยเหลือ และเหตุท่ีจะชวยเหลือ ตางออกไปจาก
แบบกอน คือ เทวดาที่ชวยเหลือมาชวยเองดวยคุณธรรมคือความ
ดีของเทวดาเอง มิใชเพราะการเรียกรองออนวอนของมนุษย และ
เทวดาก็มิไดเรียกรองตองการหรือรอการออนวอนนั้น ทางฝาย
มนุษยผูไดรับความชวยเหลือก็ทํ าความดีไปตามปกติธรรมดาดวย
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คุณธรรมและความสํ านึกเหตุผลของเขาเอง มิไดคํ านึงวาจะมีใคร
มาชวยเหลือหรือไม และมิไดเรียกรองขอความชวยเหลือใดๆ สวน
ตัวกลาง คือเหตุใหมีการชวยเหลือเกิดขึ้น ก็คือความดีหรือการทํ า
ความดขีองมนษุย มใิชการเรยีกรองออนวอนหรอือามสิสนิวอนใดๆ

เทวดาองคเดนที่คอยชวยเหลือมนุษยตามประเพณีน้ี ได
แกทาวสักกะ ท่ีเรียกกันวาพระอินทร คติการชวยเหลือของพระ
อินทรอยางนี้   นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอ   ท่ีเชื่อมจากคติแหง
เทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิม เขาสูคติแหงกรรมของพระ
พุทธศาสนา๔๕ แมจะยังมิใชเปนตัวแทบริสุทธิ์ตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา แตก็เปนคติท่ีวิวัฒนเขาสูความเปนพุทธ ถึงขั้นที่
ยอมรับเปนพุทธได

สาระสํ าคัญของคติน้ีก็คือ มนุษยท่ีดียอมทํ าความดีไปตาม
เหตุผลสามัญของมนุษยเอง และทํ าอยางมั่นคงแนวแนเต็มสติ
ปญญาจนสุดความสามารถของตน ไมคํ านึงถึง ไมรีรอ ไมเรียก
รองความชวยเหลือจากเทวดาใดๆ เลย เทวดาที่ดียอมใสใจคอยดู
แลชวยเหลือมนุษยท่ีดีดวยคุณธรรมของเทวดาเอง เมื่อมนุษยผูทํ า
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ดีไดรับความเดือดรอน หากเทวดายังมีความดีอยูบาง เทวดาก็จะ
ทนดูไมไหวตองลงมาชวยเอง๔๖

พูดงายๆ วา มนุษยก็ทํ าดีโดยไมคํ านึงถึงการชวยเหลือ
ของเทวดา เทวดาก็ชวยโดยไมคํ านึงถึงการออนวอนของมนษุย

ถาใครยงัหวง ยงัหวงั ยงัเยือ่ใยในทางเทวานภุาพอยู ก็อาจ
จะทองคติตอไปนี้ไวปลอบใจวา “การเพียรพยายามทํ าดี เปนหนาที่ของ
มนษุย การชวยเหลือคนทํ าดีเปนหนาที่ของสวรรค เราทํ าหนาที่ของมนุษย
ใหดีที่สุดก็แลวกัน”๔๗

ถามนุษยไมเพียรทํ าดี มัวแตออนวอนเทวดา และถา
เทวดาไมใสใจชวยคนทํ าดี มัวแตรอการออนวอนหรือคอยชวย
คนที่ออนวอน ก็คือเปนผูทํ าผิดตอหนาที่

เม่ือมนุษยและเทวดาตางขาดคุณธรรม ปฏิบัติผิดหนาที่
ก็จะประสบความหายนะไปดวยกัน ตามกฎธรรมดาที่ควบคุมทั้ง
มนุษยและสวรรคอยูอีกช้ันหน่ึง
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สรุปวิธีปฏิบัติ

ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย
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พัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ขั้น

ชุมชนหรือสังคมตามหลักการของพระพุทธศาสนา  
ประกอบดวยผูคนมากมายซึ่งกํ าลังกาวเดินอยู ณ ตํ าแหนงแหงที่
ตางๆ บนหนทางสายใหญสายเดียวกัน ซ่ึงนํ าไปสูจุดหมายปลาย
ทางเดียวกัน และคนเหลานั้นกาวออกมาจากจุดเริ่มตนที่ตางๆ กัน
พูดอีกอยางหนึ่งวา สัตวท้ังหลายเจริญอยูในขั้นตอนตางๆ แหง
พัฒนาการในอริยธรรม

เมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการน้ันในแงท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องเทวดา ก็จะเห็นลํ าดับข้ันแหงพัฒนาการ เปน ๓ ข้ัน คือ ข้ัน
ออนวอนหวังพ่ึงเทวดา ข้ันอยูรวมกันดวยไมตรีกับเทวดา และข้ัน
ไดรับความเคารพบูชาจากเทวดา

ข้ันที่ ๑ จัดวาเปนขั้นกอนพัฒนา
ข้ันที่ ๒ คือจุดเริ่มตนของชุมชนแบบพุทธหรือชุมชนอารยะ
ข้ันที่ ๓ เปนระดับพัฒนาการของผูเขาถึงจุดหมายของพระ

พุทธศาสนา
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ขอควรยํ ้ากค็อื คนผูใดผูหนึง่จะไดช่ือวาเปนชาวพทุธกต็อเมือ่
เขากาวพนจากขั้นออนวอนหวังพ่ึงเทพเจาเขาสูข้ันอยูรวมกันดวย
ไมตรี ซ่ึงเขาจะด ําเนนิชวีติดวยความเพยีรพยายามกระท ําการตาม
เหตผุล เลกิมองเทวดาในฐานะผูมอี ํานาจทีจ่ะตองวงิวอนประจบเอา
ใจ เปลีย่นมามองในฐานะเปนญาตมิติรดงีามทีค่วรเคารพนบัถอืมี
เมตตาตอกนั๔๘ ไมควรมัว่สมุคลกุคลกีนั ไมควรรบกวนกาวกายกนั
และไมควรสมคบกนัท ําสิง่เสยีหายไมชอบดวยเหตผุล

เมื่อมองพัฒนาการน้ันในแงท่ีเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย (รวม
ถึงอํ านาจศักด์ิสิทธ์ิเรนลับอื่นๆ) ก็จะมีลํ าดับ ๓ ข้ันเหมือนกัน คือ
ข้ันหวังพ่ึง ข้ันเสริมกํ าลัง และข้ันเปนอิสระสิ้นเชิง

ข้ันที่ ๑ เปนขั้นรอคอยอํ านาจภายนอกดลบันดาล ทํ าให
หมกมุนฝกใฝ ปลอยทิ้งเวลา ความเพียรและการคิดเหตุผลของตน
จัดเปนขั้นกอนพัฒนา หรือนอกชุมชนอารยะ

ข้ันที่ ๒ คือข้ันที่ทํ าอิทธิปาฏิหาริยไดเองแลว และใช
อิทธิปาฏิหาริยน้ันเพื่อเสริมกํ าลังในการทํ าความดีอยางอื่น เชนใน
การชวยเหลือผูอื่นจากภัยอันตราย และเปนเครื่องประกอบของ
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อนุสาสนีปาฏิหาริย
ถาเปนสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์อยางอื่น๔๙ ข้ันที่ ๒ น้ีก็อนุโลมไป

ถึงการมีสิ่งเหลานั้นในฐานะเปนเครื่องเสริมกํ าลังใจ หรือเปนเพื่อน
ใจใหเกิดความอุนใจ ทํ าใหเพียรพยายามทํ าความดีงามไดแข็งแรง
ยิ่งขึ้น มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น หรือเปนเครื่องเตือนสติ
และเรงเราใหประพฤติสิ่งที่ดีงาม

ข้ันนี้พอจะยอมรับไดวาเปนการเริ่มตนเขาสูระบบชีวิตแบบ
ชาวพุทธ แตทานไมพยายามสนับสนุน เพราะยังอาจปะปนกับข้ัน
ท่ี ๑ ไดงาย ควรรีบกาวตอใหผานพนไปเสีย ควรระลึกอยูเสมอถึง
คุณสมบัติของอุบาสกที่ดีขอท่ี ๓ วา "ไมถือมงคลตื่นขาว มุงกรรม
คิดมุงเอาผลจากการกระทํ า ไมมุงหามงคล"๕๐

ข้ันที่ ๓ คือการมีชีวิตจิตใจเปนอิสระ ดํ าเนินชีวิตที่โปรง
เบาแท โดยไมตองอาศัยอิทธิปาฏิหาริย หรือสิ่งอื่นภายนอกมา
เสริมกํ าลังใจของตนเลย เพราะมีจิตใจเขมแข็งเพียงพอ สามารถ
บังคับควบคุมจิตใจของตนไดเอง ปราศจากความหวาดหวั่นกลัว
ภัย อยางนอยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอยางบริบูรณเปน
หลักประกัน ข้ันที่ ๓ น้ี จัดเปนขั้นเขาถึงพระพุทธศาสนา
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กาวสูข้ันมีชีวิตอิสระ
เพ่ือเปนชาวพุทธที่แท

ในการนํ าคนใหพัฒนาผานขั้นตางๆ เหลานี้ งานสํ าคัญก็
คือ การสั่งสอนแนะนํ า และผูที่ถือกันวาเปนหลักในการทํ าหนาที่
น้ี ก็คือพระภิกษุสงฆ การพัฒนาหรือกาวหนาในทาง จะไปไดชา
หรือเร็ว มากหรือนอย ยอมข้ึนตอปจจัยทั้งฝายผูแนะนํ าสั่งสอน
และคนที่รับคํ าสอน

ผูสอนยอมมีความสามารถมากนอยตางกัน คนที่ฟงก็เปน
ผูกาวเดินออกจากจุดเริ่มตนตางๆ กัน มีความพรอมหรือความแก
กลาแหงอินทรียไมเหมือนกัน จริงอยู จุดหมายของการสอนและ
การกาวเดินยอมอยู ณ ข้ันที่ ๓ ถาผูสอนมีความสามารถชํ านาญ
ในอนุสาสนี และคนรับคํ าสอนพรอมอยูแลว ก็อาจใชแตเพียง
อนุสาสนีอยางเดียว พากาวครั้งเดียวจากขั้นที่ ๑ เขาสูข้ันที่ ๓ ทัน
ที ยิ่งเชี่ยวชาญในอนุสาสนีมาก ก็ยิ่งสามารถชวยใหคนรับคํ าสอน
เปนผูพรอมข้ึนดวยและกาวเร็วไดดวย แตพระทุกรูปมิใชจะเกง
อนุสาสนีเหมือนกันหมด การผอนปรนจึงเกิดมีข้ึน
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ตามปกติ ในการนํ าคนกาวออกมาและเดินหนาไปสูข้ัน
ตางๆ น้ัน ผูสอนจะตองเขาไปหาใหถึงตัวเขา ณ จุดที่เขายืนอยู
หรือไมก็ตองหาอะไรหยิบยื่นโยนไปใหเพื่อเชื่อมตัวใหถึงกัน แลว
จึงดึงเขาออกมาได เมื่อผูสอนไมมีความสามารถ ปราศจากเครื่อง
มือสื่อโยงชนิดพิเศษ ก็ตองเขาไปใหถึงตัวเขา แลวพาเขาเดินออก
มาดวยกันกับตน โดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยูน้ันเอง

คงจะเปนดวยเหตุเชนนี้ จึงมีการผอนปรนในรูปตางๆ ซอย
ละเอียดออกไป อันจัดรวมเขาในขั้นที่ ๒ ของการพัฒนา

หลักการของการผอนปรนนี้ ก็คือการใชส่ิงที่เขายึดถืออยู
เดิมน่ันเองเปนจุดเริ่มตน วิธีเร่ิมอาจทํ าโดยแกะสิ่งที่เขายึดหรือ
เกาะติดอยูน้ันออกจากฐานเดิม แลวหันเหบายหนามาสูทิศทางที่
ถูกตอง พรอมทั้งใชส่ิงที่เขายึดเกาะอยูน้ันเปนเคร่ืองจูงเขาออก
มาจนพนจากที่น้ัน

วิธีการนี้เห็นไดจากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยียบผืนผา 
เรือ่งมวีา คราวหนึง่เจาชายโพธิ (โพธริาชกมุาร) สรางวงัแหงหนึง่เสรจ็
ใหม จึงนมินตพระสงฆมพีระพทุธเจาเปนประมขุไปฉนัทีว่งันัน้ เจา
ชายไดใหปูลาดผาขาวทัว่หมดถงึบนัไดข้ันที่ ๑ เมือ่พระพทุธเจาเสดจ็
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ถึงวังก็ไมทรงเหยียบผาจนเจาชายโปรดใหมวนเก็บผืนผาแลวจึง
เสดจ็ข้ึนวงั และไดทรงบญัญตัสิกิขาบทไว หามภกิษุเหยยีบผนืผา

ตอมาหญิงผูหนึ่งซึ่งแทงบุตรใหมๆ ไดนิมนตพระมาบาน
ของตน แลวปูผาผืนหนึ่งลง ขอรองใหพระภิกษุท้ังหลายเหยียบ
เพื่อเปนมงคล ภิกษุเหลานั้นไมยอมเหยียบ หญิงนั้นเสียใจ และติ
เตียนโพนทะนาวาภิกษุท้ังหลาย ความทราบถึงพระพุทธองค จึงได
ทรงวางอนุบัญญัติ อนุญาตใหภิกษุท้ังหลายเหยียบผืนผาไดใน
เมื่อชาวบานขอรอง เพื่อเปนมงคลแกพวกเขา๕๑

พุทธบัญญัติน้ีนาจะเปนสาเหตุหรือขออางอยางหนึ่ง ท่ีทํ า
ใหพระสงฆไดโอนออนผอนตามความประสงคของชาวบานเกี่ยว
กับพิธีกรรมและสิ่งที่เรียกวาวัตถุมงคล๕๒ตางๆ ขยายกวางออกไป
เปดรับเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธอื่นเขามามากมาย จน
บางสมัยรูสึกกันวาเกิดขอบเขตอันสมควร๕๓

อยางไรก็ตาม ถาเขาใจหลักการที่กลาวมาขางตนดีแลว
และปฏิบัติตามหลักการนั้นดวย ปฏิบัติใหตรงตามพุทธบัญญัติน้ี
ในแงท่ีวาทํ าตอเมื่อเขาขอรองดวย ความผิดพลาดเสียหายและ
ความเฟอเฝอเลยเถิดก็คงจะไมเกิดขึ้น
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สวนทางดานเทวดา ความผอนปรนในระดับพัฒนาการขั้น
ท่ี ๒ ก็เปดโอกาสใหชาวพุทธผูอยูในสภาพแวดลอมซ่ึงนับถือบูชา
เทวดามาแตเดิม แสดงความเอื้อเฟอเกื้อกูลแกเทวดาไดตอไป ถึง
จะทํ าพลีกรรมแกเทวดา ก็สนับสนุน๕๔ เพียงแตมีขอแมวาตองทํ า
ฐานสงเคราะหอนุเคราะหแสดงเมตตาจิตตอกัน มิใชจะออนวอน
หรือขอผลตอบแทน

เมื่อไปอาศัยอยู ณ ถิ่นฐานใดก็ตาม ทํ าการบํ ารุงถวาย
ทานแกทานผูทรงศีลแลว ก็ตั้งจิตเผื่อแผอุทิศสวนบุญ ไปใหแก
เทวดาทั้งหลายในที่น้ันดวย เทวดาทั้งหลายไดรับความเอื้อเฟอ
แลว ก็จะมีไมตรีจิตตอบแทน “เทวดาทั้งหลาย ไดรับการบูชา (ยก
ยองใหเกียรติ) จากเขาแลว ยอมบูชาเขา ไดรับความนับถือจากเขา
แลว ยอมนับถือเขา และยอมเอ็นดูเขาเหมือนแมเอ็นดูลูก”๕๕

อยางไรก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่วานี้ เปนเรื่อง
ของเทวดาเอง ผูอุทิศกุศลไมตองไปคิดหวังเอา หนาที่ของเรามี
เพียงตั้งจิตเมตตาแผความดีใหเทานั้น

สํ าหรับคนที่มีความเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดีแลว 
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เมื่อเขานึกถึงเทวดา ก็จะนึกถึงดวยจิตใจที่ดีงาม มีแตความ
ปรารถนาดี เมื่อทํ าความดีหรือทํ าสิ่งใดที่ดีงามเปนบุญเปนกุศล
จะแผบุญกุศลนั้นไปใหแกเทวดาดวย ก็ไมมีขอเสียหายอะไร มีแต
จะสงเสริมคุณภาพจิตของตนเอง และแผความดีงามรมเย็นให
กวางออกไปในโลก

เมื่อยังกาวไมพนจากพัฒนาการขั้นที่ ๒ สูข้ันที่ ๓ อยูตราบ
ใด หากยังรักษาความสัมพันธใหอยูภายในหลักการแหงความอยู
รวมกันดวยดีน้ีได ไมถลํ ากลับไปสูการประจบเอาใจหรือเรียกรอง
ออนวอน การกระทํ าตางๆ ก็จะรักษาตัวมันเองใหอยูภายใน
ขอบเขตที่จะไมเกิดผลเสียหายทั้งแกชีวิตแกสังคม อีกทั้งจะไดผลดี
ทางจิตใจเปนกํ าไรอีกดวย
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วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ตอสิ่งเหนือสามัญวิสัย

เทาที่บรรยายมาอยางยืดยาวในเรื่องนี้ ก็เพียงเพื่อใหเห็น
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองสมควรตอสิ่งเหนือวิสามัญวิสัย โดยไมขัดกับ
หลักการของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมุงใหเกิดประโยชนท้ังแกชีวิตของ
บุคคลและแกสังคม ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา

วิธีปฏิบัติต อเทวดาและอิทธิปาฏิหาริย ตลอดจน
มงคลฤทธิ์ตางๆ เปนเรื่องไมยุงยากอยางใด ถาเราประพฤติ
ถูกตองตามธรรมอยูแลว ก็ดํ าเนินชีวิตไปตามปกติ

เมื่อเราอยูในสังคมนี้ ก็ยอมไดยินไดฟงเกี่ยวกับเทวดาบาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์บาง บางครั้งเราก็ระแวงวา สิ่งเหลานั้นมีจริง
หรือวาไมมีจริง ถามีจะทํ าอยางไร เปนตน พึงมั่นใจตนและเลิก
กังวล ฟุงซานอยางนั้นเสีย แลวดํ าเนินวิธีปฏิบัติท่ีไมผิดทุกกรณี ซ่ึง
เปนวิธีปฏิบัติสํ าเร็จไดท่ีในใจนี้เอง คือ สํ าหรับเทวดา เราพึงมีทาที
แหงเมตตา ทํ าใจใหออนโยนตอสรรพสัตว ตั้งจิตปรารถนาดี หวัง
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ใหสัตวท้ังหลายรวมทั้งเทวดาดวย ท่ีเปนเพื่อนรวมโลกทั้งปวง ตาง
อยูเปนสุข เคารพความดีของกันและกัน

และในสังคมนี้ เราคงตองพบกับคนทั้งสองประเภท คือ ผูท่ี
ฝกใฝหมกมุนหวังพึ่งเทวดา และผูท่ีไมเชื่อถือมีจิตกระดางขึ้งเคียด
เหยียดหยามทั้งตอเทวดาและผูนับถือเทวดา ตางวิวาทขัดแยงกัน
เรามีโอกาส ก็พึงชักจูงคนทั้งสองพวกนั้นใหมาอยู ณ จุดกลางที่พอ
ดี คือความมีจิตเมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน พรอม
น้ันในดานกิจหนาที่ของตน เราพึงกระทํ าดวยความเพียรพยายาม
เต็มความสามารถไปตามเหตุผล

ถายังหวงการชวยเหลือของเทพเจา ก็พึงวางจิตวา ถา
ความดีของเราเพียงพอ และเทพเจาที่ดีงามมีน้ํ าใจสุจริตมีอยู ก็
ปลอยใหเปนเรื่องของเทพเจาเหลานั้น ทานจะพิจารณาตัดสินใจ
เอง สวนตัวเรานั้นจะตั้งจิตมั่น เพียรพยายามทํ ากิจของตนไปจน
สุดกํ าลังสติปญญาความสามารถ และจะฝกฝนตนใหเจริญกาว
หนายิ่งขึ้นไป ท้ังในทางปญญาและคุณธรรม จนขามพนเขาสู
พัฒนาการขั้นที่สาม ซ่ึงเปนอิสระและสมควรเปนที่เคารพบูชาของ
เทวดาได
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(มิใชหมายความวาจะใหตั้งใจประพฤติดีเพื่อใหเทวดา
เคารพบูชา หรือใหกระดางกระเดื่องตอเทวดาซึ่งจะกลายเปน
มานะอหังการไป แตหมายความวา เราทํ าความดีของเราไปตาม
เหตุผลของเรา เปนเรื่องของเทวดาเขาเคารพเอง เพราะเทวดานั้น
มีความดีท่ีจะเคารพความดีของคนดี)

สวนเรื่องอิทธิปาฏิหาริยและสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย ก็
พึงปฏิบัติอยางเดียวกัน เปลี่ยนแตเพียงทาทีแหงเมตตามาเปนทา
ทีแหงความมีพลังจิต สรางฤทธิ์และมงคลใหเกิดมีเปนของตนเอง

ฤทธิ์ ท่ีควรสรางไดตั้งแตเบื้องตนก็คือความเพียรพยายาม
บากบั่นเขมแข็ง พรอมท้ังความหนักแนนในเหตุผล ซ่ึงเปนแรง
บันดาลความสํ าเร็จแหงกิจหนาที่

มงคล ก็คือคุณธรรมและความสามารถตางๆ ท่ีไดปลูกฝง
สรางขึ้นอันเสริมสงและคุมนํ าไปสูความสุขความเจริญและความ
เกษมสวัสดี๕๖

ทางดานพระภิกษุผูสัมพันธกับประชาชนในฐานะผูนํ าทาง
จิตใจ เมื่อจะตองเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ พึงเตรียมใจระมัดระวังถือ
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เหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท
สํ าหรับผูเกงกาจทางอนุสาสนี ก็ไมสูกระไร อาจอาศัย

ความเชี่ยวชาญในเชิงสอน นํ าชาวบานกาวสูพัฒนาการขั้นสูงๆ ได
โดยรวดเร็ว แตก็มีขอควรระวังอยูบาง เพราะบางทานสามารถใช
อนุสาสนีทํ าใหคนเลิกเชื่อถือสิ่งที่เขาเคยยึดถืออยูเดิมได แตหยุด
แคน้ัน หรือไมอาจชี้แนะใหเขาเกิดปญญามองเห็นทางถูกตองที่จะ
เดินตอไป ทํ าใหชาวบานมีอาการอยางที่วา ศรัทธาก็หมด ปญญา
ก็ไมมี ตกอยูในภาวะเควงควาง เปนอันตรายทั้งแกชีวิตของเขาเอง
และแกสังคม

สวนทานที่ไมถนัดในเชิงสอนเชนนั้น และจะเขาไปใชสิ่งที่
เขายึดอยูเปนจุดเริ่มตน มีขอท่ีจะตองตระหนักมั่นไวในใจหลาย
อยาง๕๗ สํ าหรับอิทธิปาฏิหาริย เปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธ
บัญญัติหามไวแลววาไมใหพระสงฆแสดงแกชาวบาน คงเหลืออยู
แตมงคลหรือสิ่งที่จะใหเกิดมงคล

เบื้องแรกที่สุด จะตองกํ าหนดแนวแนเปนเครื่องปองกันตัว
ไวกอนวา จะตองไมใชสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือเลี้ยงชีวิตแสวงหา
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ลาภ ซ่ึงเปนมิจฉาชีพ และเปนความบกพรองเสียหายในดานศีล
ตอจากนั้น มีขอเตือนสํ านึกในทางปฏิบัติโดยตรงคือ ตอง

ระลึกไวเสมอวา ขอท่ี ๑ การที่เขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นก็เพื่อ
ชวยประชาชนใหเปนอิสระจากสิ่งเหลานั้น เชน เกี่ยวของกับฤทธิ์
เพื่อชวยใหเขาเปนอิสระจากฤทธิ์

และเพื่อความเปนอิสระตามขอท่ีหนึ่งนี้ ขอท่ี ๒ จึงตามมา
วา เมื่อเริ่มจุดตั้งตน ณ ท่ีใด จะตองพาเขาเดินหนาจากจุดนั้นเรื่อย
ไป จนกวาจะถึงจุดหมายคือความเปนอิสระ จะถอยหลังไปจากจุด
น้ันอีกไมได

และตามนัยของขอท่ีสองนี้ จะปรากฏผลในทางปฏิบัติวา
ความฝกใฝหมกมุนในสิ่งเหลานี้จะตองลดลง หรืออยางนอยไม
เพิ่มมากขึ้น หรือกํ าหนดออกไปอีกเปนทาทีของการปฏิบัติไดวา
จะไมสงเสริมความฝกใฝหมกหมุนในสิง่เหลานี้ใหแพรหลายขยาย
ตวั จะมแีตการควบคมุใหอยูในขอบเขตและการทํ าใหลดนอยลง
คือเปลี่ยนขั้นพัฒนาการเขาสูข้ันที่ ๒ ใหหมด

นอกจากนี้ ควรพยายามเนนใหปฏบัิตติามพทุธานญุาตที่วา
ทํ าตอเมื่อเขาขอ ซ่ึงจะเปนการกระชับขอบเขตใหรัดตัวเขามาอีก
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ขอท่ี ๓ ซ่ึงไมอาจลืมไดคือ ตองใหอนุสาสนีชนิดนํ าออก
เสมอในเมื่อไดโอกาส เพื่อท้ังเรงรัดและกํ าชับใหเปนไปตามจุดมุง
หมาย

ทางดานประชาชนที่กํ าลังพัฒนาขามจากขั้นที่ ๑ สูข้ันที่ ๒
การผอนปรนหรือโอนออนผอนตามจะมีไดอยางมากที่สุด ก็เพียง
เทาที่อยูในขอบเขตซึ่ง

๑. ไมเปนการออนวอนหวังพึ่งอํ านาจบันดาลจากภาย
นอก (หลักพึ่งตน และความเปนอิสระ)

๒. ไมเปนเหตุใหหมกมุนหลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือ
ทํ า (หลักทํ าการดวยความเพียรตามเหตุผล)

ปฏิบัติถูกตอง คือ เดินหนา
เปนชาวพุทธ คือ ไมหยุดพัฒนา

จากความผอนปรนนี้ ความสัมพันธและวิธีปฏิบัติเทาที่พอ
จะเปนไปได จึงมีดังนี้
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ก. เกี่ยวของกับอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงสิ่งมงคลได โดย
พยายามทํ าสิ่งเหลานี้ในความหมายใหมที่สามารถทํ าไดดวยตน
เอง เชน ธรรมฤทธิ์ อริยฤทธิ์ และมงคลที่เกิดจากการประพฤติ
ธรรม เปนตน แตก็ยอมผอนลงไปอีกอยางมากที่สุด จนถึงยอมให
เกี่ยวของกับมงคลตามแบบของชาวบานไดเฉพาะในแงท่ีเปน
เครื่องเสริมกํ าลังใจ (เสริมในทางที่ดีงาม ไมใชฮึกเหิมท่ีจะทํ าการ
ช่ัวราย) และเสริมความเพียรพยายามใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยยํ้ าวา
จะตองไมเปนเครื่องหนวงเหนี่ยวหรือลดทอนความเพียรพยายาม
ทํ าการตามเหตุผลเปนอันขาด

ข. สัมพันธกับเทพเจาทั้งหลาย โดยวิธีอยูรวมกัน (เกือบ =
ตางคนตางอยู) ดวยเมตตาเกื้อกูลกันดวยไมตรี ผอนลงไปอยาง
มากที่สุดจนถึงยอมรับการทํ าเทวตาพลี๕๘ (ของถวายแกเทวดา
หรือแผสวนบุญอุทิศแกเทวดา) ในความหมายวาเปนการเอื้อเฟอ
เกื้อกูลหรืออุปการะแกเทวดา (ไมใชบนบาน ออนวอนหรือขอให
โปรดปราน)

ยิ่งผอนปรนใหมาก ก็ยิ่งจํ าเปนจะตองยํ้ าขอเตือนสํ านึกไว
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ใหหนักแนน ไมจํ าเพาะชาวบานจะตองคอยเตือนตนเองเทานั้น
แมพระสงฆก็ควรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาส
ใกลชิดสภาพแวดลอมทางธรรมนอย และมีกิจของฆราวาสวุนวาย
คอยชักใหแชเชือนไดงาย

ขอเตือนสํ านึกที่วานั้นก็คือ จะตองรูตัวอยูเสมอวา ตนยัง
อยูระหวางกํ าลังพัฒนา ขณะนี้อยูท่ีข้ันนี้ ตองระลึกไววา แมวา
ขณะนี้ยังยุงเกี่ยวกับเทวดา ยังยุงเกี่ยวกับมงคล แตก็หวังอยูเสมอ
วาจะกาวไปสูข้ันแหงความเปนอิสระสักวันหนึ่ง

ถาพูดอยางรวบรัดก็คือ จะตองสํ านึกอยูเสมอวา “เราจะ
ตองเดินหนา ไมใชยํ่ าอยูกับที่”

คํ าวา “เดินหนา” มีความสํ าคัญเปนพิเศษสํ าหรับ
พัฒนาการในอริยธรรมขั้นตน เพราะหมิ่นเหมท่ีจะตกหลนไปจาก
ความเปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลังกลับไปอยูในชุมชน
กอนอารยะไดงายเหลือเกิน เพราะในขั้นตนสุดนี้ สิ่งที่ใชรวมใน
พุทธศาสนากับในศาสนาเดิมยังมีมาก และสิ่งนั้นบางทีก็เปนสิ่ง
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เดียวกันแทๆ เชน มงคล และพลี เปนตน ตางแตทาทีแหงความเขา
ใจสํ าหรับช้ีนํ า และจํ ากัดขอบเขตของการปฏิบัติ ถาเกิดเหตุเพียง
แควาเผลอลืมทาทีของการวางจิตใจนี้เสียเทานั้น พฤติกรรมของผู
ปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเปนตรงขามไดทันที คือ หลนจากสมาชิก
ภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับไปอยูนอกชุมชนอารยะ (นากลัววาจะ
ไดเปนกันมาเสียอยางนี้หลายครั้งแลว) ดังนั้น คํ าวา “เดินหนา” จึง
เปนขอเตือนสํ านึกสํ าคัญที่จะตองมาดวยกันเสมอกับความสํ านึก
ในทาทีท่ีเปนขอบเขตของการปฏิบัติ๕๙

เมื่อใดเดินทางกาวหนาถึงขั้นที่ ๓ เมื่อน้ันจึงจะปลอดภัย
แท เพราะไดเขาอยูในชุมชนอารยะเปนโสดาบันขึ้นไป ไมมีการ
ถอยหลังหรือลังเลใดๆ อีก มีแตจะเดินหนาอยางเดียว เพราะเขา
ถึงความหมายของพระรัตนตรัย มั่นใจในความเปนไปตามเหตุผล
จนมีศรัทธาที่ไมหวั่นไหว ไมตองอางอิงปจจัยภายนอก ไมวาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือเทวฤทธิ์ใดๆ และไมมีกิเลสรุนแรงพอที่จะใหทํ าความ
ช่ัวรายหรือใหเกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจที่จะตองระบาย กับ
ท้ังรูจักความสุขอันประณีตซึ่งเกิดจากความสุขสงบผองใสภายใน
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แลว จึงมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรมอยางแทจริง
ภาวะที่มีคุณธรรม มีความสุข และเปนอิสระ ซ่ึงอิทธิพล

ภายนอกไมอาจมาครอบงํ าชักจูงไดเพียงเทานี้ เปนความประเสริฐ
เพียงพอที่เทพเจาเหลาเทวดาจะบูชานบไหว๖๐ และพอที่จะใหชีวิต
ของผูน้ันเปนอุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุดอยูแลวในตัว

มนุษยเปนยอดแหงสัตวที่ฝกได เรียกอยางสมัยใหมวา มี
ศักยภาพสูง สามารถฝกไดทั้งทางกาย ทางจิต และทางปญญา
ใหวิเศษ ทํ าอะไรๆ ไดประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย อยาง
แทบไมนาเปนไปได๖๑ การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและ
เทวานุภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยูในความประมาท ละเลย
ปลอยใหศกัยภาพของตนสญูไปเสยีเปลา และจะไมรูจักเตบิโตใน
อริยมรรคา

สวนผูใดไมประมาท ไมรีรอ เรงฝกฝนตนไมหยุดยั้ง ผูน้ัน
แหละจะไดทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ และจะบรรลุส่ิงเลิศลํ้ าที่ทั้ง
ฤทธานุภาพและเทวานุภาพไมอาจอํ านวยใหได
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บันทึกพิเศษทายบท

สํ าหรับผูสนใจเชิงวิชาการ
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บันทึกที่ ๑

อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร

การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจา เทาที่พบในพระไตรปฎก คือ
ทรมานหัวหนาชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสป (ทรมาน มาจาก “ทมน”
แปลวา ฝก คือทํ าใหหมดทิฏฐิมานะ หันมายอมรับถือปฏิบัติ
สิ่งที่ถูกตอง ไมใชทํ าใหเจ็บปวด) - วินย.๔/๓๗-๕๑/๔๕-๖๐;
ทรมานพกพรหม - ม.มู.๑๒/๕๕๑-๕/๕๙๐-๗; ส.ํส.๑๕/๕๖๖/๒๐๘;
ทรมานพรหมอีกองคหนึ่ง - ส.ํส.๑๕/๕๗๓/๒๑๑;
แกความเห็นของสุนักขัตต และแกคํ าทาของอเจลกชื่อปาฏิก
บุตร - ท.ีปา.๑๑/๔-๑๒/๖-๒๙;
ทรมานโจรองคุลิมาล - ม.ม.๑๓/๕๒๔/๔๗๙;
ทํ าใหพระภิกษุพวกหนึ่งประหวั่นใจแลวมาเฝาเพื่อพระองค
จะตรัสสอน - ส.ํข.๑๗/๑๖๗/๑๑๗;
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ทํ าใหจํ าเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่เรนลับ - ที.สี.
๙/๑๗๐/๑๓๖; ๑๗๕/๑๓๙; ม.ม.๑๓/๕๘๗/๕๓๑; ๖๐๘/๕๕๓ = ขุ.สุ.
๒๕/๓๗๖/๔๔๓;
แผเมตตาใหชางรายนาฬาคีรีมีอาการเชื่อง (ไมใชอิทธิ-
ปาฏิหาริยโดยตรง) - วินย.๗/๓๗๘/๑๘๙;
ผจญอาฬวกยักษ (ไมใชแสดงฤทธิ์โดยตรง) - ส.ํส.๑๕/๘๓๘/
๓๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๐/๓๕๙;

เร่ืองที่มาในอรรถกถา เชน
 ยมกปาฏิหาริย แกคํ าทาของพวกเดียรถีย - ที.อ.๑/๗๗; ธ.อ.
๖/๖๒; ชา.อ.๖/๒๓๑; (ท้ังนี้อิงบาลีใน ข.ุปฏิ.๓๑/๐/๔; ๒๘๔/๑๘๒;
และ วินย.๗/๓๑/๑๔);
ทรงนํ าพระภิกษุใหม ๕๐๐ รูป เที่ยวชมธรรมชาติในปาหิม
พานตแกความคิดถึงคูรักคูครอง - ชา.อ.๘/๓๓๕ เปนตน

การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระสาวก ที่พบในบาลี คือ
พระปณโฑลภารัทวาช แกคํ าทาเหาะขึ้นไปเอาบาตรบนยอด
ไผ (ตนบัญญัติไมใหภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน) -
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วนิย.๗/๓๑/๑๔;
พระมหาโมคคัลลานปราบมาร - ม.มู.๑๒/๕๕๙/๖๐๑;
พระปลินทวัจฉะนํ าบุตรของอุปฐากกลับคืนจากโจร - วินย.๑/
๑๗๓/๑๒๕;
พระปลินทวัจฉะอธิษฐานวังพระเจาพิมพิสารเปนทอง เพื่อ
ชวยแกชาวบานจากขอหาโจรกรรม – วนิย.๒/๑๓๙/๑๑๙- ๑๒๑;
พระทัพพมัลลบุตรใชน้ิวเปนประทีปสองทางนํ าพระภิกษุท้ัง
หลายไปยังเสนาสนะตางๆ - วนิย.๑/๕๔๑/๓๖๙; ๖/๕๙๓/๓๐๖;
พระสาคตะใชฤทธิ์ใหชาวบานเห็น ทํ าใหตองแสดงฤทธิ์ให
ชาวบานดูตอพระพักตรเพื่อใหชาวบานใจสงบพรอมท่ีจะฟง
ธรรม - วินย.๕/๑/๓;
พระสาคตะปราบนาคของชฎิล (ตนบัญญัติหามภิกษุดื่ม
สุรา) วินย.๒/๕๗๕/๓๘๓;
พระเทวทตัท ําใหเจาชายอชาตศตัรเูลือ่มใส - วนิย.๗/๓๔๙/๑๖๔;
พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานกลับใจหมูภิกษุศิษย
พระเทวทัต ดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ท่ีควบดวย
อิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย - วินย.๗/๓๙๔/๑๙๘;
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พระมหกะบันดาลใหมีลมเย็น แดดออน และฝน ชวยพระ
เถระที่กํ าลังเดินยามรอนจัด จิตตคฤหบดีเห็นจึงขอใหทํ า
ฤทธิ์ใหดู และทานไดบันดาลใหเกิดไฟ - ส.ํสฬ.๑๘/๕๕๖/๓๕๗;
พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหเวชยันตปราสาทสั่นสะเทือน
เพื่อเตือนสํ านึกใหพระอินทรไมมัวเมาประมาท - ม.มู.๑๒/
๔๓๗/๔๖๘;
พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหมิคารมาตุปราสาทสั่น
สะเทือนเพื่อเตือนสํ านึกของพวกภิกษุผูจัดจานฟุงเฟอ - สํ.ม.
๑๙/๑๑๕๕/๓๔๖;
พระอภิภู สาวกของพระสิขีพุทธเจา แสดงธรรมโดยไมใหคน
เห็นตัว ใหเสียงไดยินไปไดพันโลกธาตุ - ส.ํส.๑๕/๖๑๖/๒๒๙;
องฺ.ติก.๒๐/๕๒๐/๒๙๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๘๖/๕๙๖;

สวนเร่ืองที่เลาในอรรถกถามีมากมาย เชน
พระจุลลบันถกบันดาลใหเห็นตัวทานเปนพันองค - องฺ.อ.๑/
๒๒๘,๒๓๕; ธ.อ.๒/๗๔; วิสุทฺธิ.๒/๒๑๙ (อิงบาลี ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๘๕/๕๙๒);
พระมหาโมคคัลลานทรมานนันโทปนันทนาคราช - ชา.อ.๗/
๓๕๖; วิสุทฺธิ.๒/๒๓๓;
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พระปุณณะชวยพอคาชาวเรือจากการทํ ารายของอมนุษย -
ม.อ.๓/๗๓๑-๔ (เพิ่มความจากปุณโณวาทสูตร, ม.อุ.๑๔/๗๖๔/
๔๘๕ และมีเรื่องพระพุทธเจาเสด็จสุนาปรันตชนบท เปนที่มา
ของพระพุทธบาท ๒ แหง);
สามเณรสังกิจจะชวยภิกษุ ๓๐ รูป โดยอาสาใหโจรจับตัวไป
บูชายัญแทน และกลับใจโจรไดหมด - ธ.อ.๔/๑๑๑;
สุมนสามเณรปราบพญานาค - ธ.อ.๘/๘๙;
พระสนุทรสมทุรเหาะหนหีญงินางโลม - ธ.อ.๘/๑๕๒;ฯลฯ

เรื่องฤทธิ์ของคนอื่น มีมาในบาลีบางบางแหง เชน
พรหมสมัมาทฏิฐทิรมานพรหมมจิฉาทฏิฐ ิ- ส.ํส.๑๕/๕๘๖/ ๒๑๕;
ฤาษีช่ือโรหิตัสสะมีฤทธิ์เหินเวหาดวยความเร็วดังวายางเทา
เดยีวกข็ามมหาสมทุรไปแลว เหาะไปตลอด ๑๐๐ ป ไมหยดุเลย
กไ็มถงึทีส่ดุโลก (โลก ในทีน้ี่หมายถงึ สกลจกัรวาล หรอืสากล
พภิพ) ตายเสยีกอน - ส.ํส.๑๕/๒๙๗/๘๘; อง.ฺจตกุกฺ.๒๑/๔๕/๖๑;
พระอินทรแปลงเปนชางหูกมาถวายบิณฑบาตแกพระมหา
กัสสป - ขุ.อ.๒๕/๘๐/๑๕๕;
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สวนในอรรถกถามีเรื่องมากมาย โดยมากเปนการกระทํ า
ของเทวดา ยักษ วิทยาธร ฤาษี ดาบสตางๆ ผูมีบทบาทมากทาน
หนึ่งคือพระอินทร ซ่ึงมักแปลงกายบาง ไมแปลงกายบาง ลงมา
ชวยคนดบีาง ทดสอบความดขีองคนดบีาง ดงัเชนแปลงเปนหนมูา
กดัเชอืกรัดครรภปลอมของนางจิญจมาณวิกา - ธ.อ.๖/๔๕; ชา.อ.
๖/๑๓๐; อติิ.อ.๑๑๓ และพบไดท่ัวๆ ไปในอรรถกถาชาดก;

นอกจากนั้น มีกลาวถึงเปนกลางๆ มิใชเปนเหตุการณ
เฉพาะครั้งเฉพาะคราว เชน

เปนเหตุหนึ่งของแผนดินไหว  - ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๖;
แสดงความสํ าคัญของมโนกรรม - ม.ม.๑๓/๗๐/๖๓;
เหตุใหอธิษฐานตนไมเปนดินก็ได เปนนํ้ าก็ได เปนตน -     
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๐;
กลาวถึงคนที่เปนโลกาธิปไตยเรงปฏิบัติธรรม เพราะกลัววา
สมณพรหมณและเทวดาผูมีฤทธิ์จะลวงรูจิตของตน - องฺ.ติก.
๒๐/๔๗๙/๑๘๘



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗

บันทึกที่ ๒

การชวยและการแกลงของพระอินทร

การชวยเหลือของพระอินทรน้ัน ดูเหมือนจะมิใชเกิดจาก
เพียงคุณธรรมเทานั้น แตแทบจะถือเปนหนาที่ทีเดียว เพราะมีขอ
กํ าหนดกํ ากับอยูดวย คือ การที่อาสนรอนเปนสัญญาณเตือน

เรื่องอาสนรอนนี้ก็นาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่แสดงถึง
ชวงตอของความเปลี่ยนแปลงจากการถูกบีบคั้นดวยแรงตบะหรือ
การบํ าเพ็ญพรตแบบเกา หันมาเนนในแงท่ีคุณธรรมความดีของ
คนเปนแรงเรงเราแทน และพระอินทรในระยะชวงตอน้ี ก็ยังเกี่ยว
ของกับพลังบีบบังคับท่ีเกิดจากตบะแบบเกาอยูดวย

ในสถานการณบีบบังคับแบบเกานั้น การปฏิบัติของพระ
อินทรก็มักจะเปนไปในรูปของการแขงขัน ชิงชัย ชิงอํ านาจกับ
มนุษยแบบโลกๆ ท่ีติดมากับระบบเกา เชน พยายามหาทางท ําลาย
ตบะของมนษุย เปนตน ซ่ึงเหน็ไดชัดวาไมใชวิธีการแหงคุณธรรม
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ตามคติของพระพุทธศาสนา (เชน โลมสกัสสปชาดก, ชา.อ.๕/๓๘๐;
อลัมพุสาชาดก, ชา.อ.๗/๓๙๖; นฬินิกาชาดก, ชา.อ.๘/๑)

สวนเรื่องที่เขาสูคติของพระพุทธศาสนามากบางนอยบาง
มีมากมายหลายเรื่อง เชนใน

 มหาสุวราชชาดก, ชา.อ.๕/๓๕๑;
 กัณหชาดก, ชา.อ.๕/๔๒๙;
 อกิตติชาดก, ชา.อ.๖/๑๙๗;
 สุรุจิชาดก, ชา.อ.๖/๓๐๕;
 สีวิราชชาดก, ชา.อ.๗/๓๗;
 สัมพุลาชาดก, ชา.อ.๗/๓๐๒;
 กุสชาดก, ชา.อ.๘/๑๓๓;
 เตมิยชาดก, ชา.อ.๙/๒;
 เวสันดรชาดก, ชา.อ.๑๐/๔๕๙;
 เรื่องพระจักขุบาล, ธ.อ.๑/๑๖;
 เรื่องสามเณร, ธ.อ.๘/๑๒๙ ฯลฯ
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อน่ึง พึงสังเกตดวยวา ตามเรื่องในชาดกเหลานี้ เมื่อพระ
อินทรจะชวยนั้น มิใชจะชวยงายๆ โดยมากมักจะมีบททดลองกอน
เพื่อทดสอบวามนุษยท่ีทํ าดีน้ัน มีความแนวแนมั่นคงในความดีน้ัน
แทจริงหรอืไม

อกีเรือ่งหนึง่ทีถ่อืวาแสดงคตพิทุธศาสนาอยางส ําคญั จัดเขา
ในทศชาติ คือ มหาชนกชาดก ตามเรื่องวา เมื่อเรือแตกกลางทะเล
คนทั้งหลายหวาดกลัว รองไห วอนไหวเทวดาตางๆ พระโพธิสัตวผู
เดียว ไมรองไห ไมครํ่ าครวญ ไมวอนไหวเทวดา คิดการตางๆ ตาม
เหตุผล และเพียรพยายามสุดกํ าลัง ในที่สุดมณิเมขลาเทพธดิา
รักษาสมทุรมาชวยเองตามหนาทีข่องเทวดา (ชา.อ.๙/๕๙)

อน่ึง นอกจากตรวจดูเองแลว พระอินทรยังมีทาวโลกบาล
เปนผูชวย คอยสงบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกไป
รายงานใหทราบดวย (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๖/๑๘๐; องฺ.อ.๒/๑๕๖)
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บันทึกที่ ๓

สัจกิริยา ทางออกที่ดีสํ าหรับผูยังหวังอํ านาจดลบันดาล

สํ าหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาขั้นตน ผูยังหวง หรือยังมี
เยื่อใยที่ตัดไมคอยขาดในเรื่องแรงดลบันดาลหรืออํ านาจอัศจรรย
ตางๆ ประเพณีพุทธแตเดิมมายังมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนทางออกใหอีก
อยางหนึ่ง คือ “สัจจกิริยา” แปลวา การกระทํ าสัจจะ หมายถึงการ
อางพลังสัจจะหรือการอางเอาความจริงเปนพลังบันดาล คือยก
เอาคุณธรรมที่ตนไดประพฤติปฏิบัติบํ าเพ็ญมาหรือมีอยูตามความ
จริง หรือแมแตสภาพของตนเองที่เปนอยูจริงในเวลานั้น ข้ึนมาอาง
เปนพลังอํ านาจสํ าหรับขจัดปดเปาภยันตรายที่ไดประสบในเมื่อ
หมดทางแกไขอยางอื่น

วิธีการนี้ไมกระทบระเทือนเสียหายตอความเพียรพยายาม 
และไมเปนการขอรองวิงวอนตออํ านาจดลบันดาลจากภายนอก
อยางใดๆ ตรงขาม กลับเปนการเสริมยํ้ าความมั่นใจในคุณธรรม
และความเพียรพยายามของตน และทํ าใหมีกํ าลังใจเขมแข็งยิ่งขึ้น



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑

อีกทั้งไมตองยุ งเกี่ยวกับวัตถุหรือพิธีท่ีจะเปนชองทางใหขยาย
กลายรูปฟนเฝอออกไปได

สัจกิริยาพบบอยในคัมภีรพุทธศาสนารุนอรรถกถา เฉพาะ
อยางยิ่งชาดก นับเปนวิธีปฏิบัติท่ีใกลจะถึงความเปนพุทธอยางแท
จริง ดังหลักฐาน (หลายเรื่องมีลักษณะนาจะเหลือเชื่อ แตคงเปน
ธรรมดาของวรรณคดี)

 พิสูจนความเปนลูก ชา.อ./๑/๒๐๖;
 ทํ าใหตนออกลวง เพื่อชวยฝูงลิงใหดื่มน้ํ าไดโดยปลอด
ภัย - ชา.อ.๑/๒๕๙, ม.อ.๓/๑๖๙;

 ลูกนกขอใหตนพนภัยไฟปา ชา.อ.๑/๓๑๙;
 ชวยใหชนะสกา - ชา.อ.๒/๘๗;
 ใหเด็กหายจากพิษงู - ชา.อ.๕/๔๖๐;
 ใหเรือพนภัยจากทะเลราย ชา.อ.๖/๗๓;
 ใหประดานกพนจากที่กักขัง - ชา.อ.๖/๓๓๖;
บริจาคพระเนตรแลว กลับมีพระเนตรขึ้นใหม - ชา.อ.๗/
๔๘ (อางใน มิลินฺท.๑๗๐);

 ใหผูไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัย (มีแงอิงเทวดาบาง)
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- ชา.อ.๗/๒๑๒;
 อางความซื่อสัตยตอสามี ทํ าใหสามีหายจากโรคเรื้อน -
ชา.อ.๗/๓๑๑;

 พระมเหสีขอใหมีโอรส - ชา.อ.๙/๒;
 ใหพนจากการจองจํ าเพราะถูกใสความ - ชา.อ.๙/๕๔;
 ใหลูกหายจากพิษลูกศร - ชา.อ.๙/๑๕๒;
 ใหสวามีท่ีกํ าลังจะถูกบูชายัญพนภัย - ชา.อ.๑๐/๑๓๓;
 นางโสเภณีใหแมคงคาไหลกลับ - มิลินฺท.๑๗๓;
 พระเจาอโศกขอกิ่งมหาโพธิโดยไมตองตัด - วนิย.อ.๑/๙๕;
ใหพนจากการถูกลงโทษใหชางเหยียบในกรณีถูกใส
ความวาเปนโจร - ที.อ.๒/๔๑๒; (แต ชา.อ.๑/๓๐๑ วาเปน
อานุภาพแหงเมตตา);

 ลูกอางใจจริงของแมใหพนภัยควายปาไล - ม.อ.๑/๒๗๖;
สํ.อ.๒/๑๘๖; สงฺคณี อ. ๑๘๔;

 องคุลิมาลประสงคความสวัสดีแกหญิงครรภแก - ม.อ.
๓/๓๑๓ (อางบาลี ม.ม.๑๓/๕๓๑/๔๘๕);

 ราชามหากัปปนะขามแมน้ํ าดวยมา - สํ.อ.๒/๒๙๙; องฺ.อ.
๑/๓๔๘;



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๓

 พระราชเทวีทํ าอยางมหากัปปนะ - ธ.อ.๔/๔๙๑;
 เสีย่งดอกไมไปบูชาและนมินตพระพทุธเจา - อง.ฺอ.๑/๒๘๘;
 ใหลูกหายจากพิษงู - องฺ.อ.๒/๑๗๖;
 ทํ าใหสามีหายปวย องฺ.อ.๓/๑๑๗ (แตบาลีวาหายเพราะ
ฟงโอวาทของภรรยา - องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒);

 เสี่ยงทายวามีทักขิไณยบุคคลหรือไม - องฺ.อ.๓/๓๔๑;

มีขอท่ีควรเสนอไวชวยกันพิจารณาอยางหนึ่งวา บางที
ประเพณีการทํ าสัจกิริยา อาจเปนเครื่องแสดงอยางหนึ่งวาจริย
ธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยูในสังคมหรือไม การเสื่อมไปของประเพณี
สัจกิริยาอาจแสดงถึงความเสื่อมถอยออนแอลงในทางจริยธรรม 
เพราะในเมื่อไมมีคุณธรรมที่จะใหเกิดความมั่นใจในตนเอง ก็ตอง
หันกลับไปอางและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวฤทธิ์ เปนตน

คงเปนดวยเหตุน้ี การกระทํ าตามระบบเดิม เชน การบน
บานการวิงวอน การสาปแชง การสบถสาบานผสมสาป (การสบถ
สาบานตามความหมายเดิมลวนๆ เปนเพียงคํ ามั่น แตท่ีทํ ากันมาก
มีการอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสาปแชงดวยวา ถาทํ าหรือไมทํ าอยางนั้น
ขอใหประสบผลรายอยางนั้นๆ) จึงยืนยงและแพรหลายกวา.



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๙๔

บันทึกที่ ๔

พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา

คติพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดานี้ เมื่อปฏิบัติใหถูกตอง
ดวยความเขาใจ ก็ทํ าใหชาวพุทธอยูรวมกันไดดวยดีกับผูท่ียังนับ
ถือเทพเจา พรอมท้ังสามารถรักษาหลักการของตนไวไดดวย

อยางไรก็ตาม บางทานสังเกตวา ทาทีเชนนี้ทํ าใหพระพุทธ
ศาสนาเสียเปรียบ เพราะคนทั่วไปมีความโนมเอียงในทางที่จะไม
มั่นใจตนเอง และครานที่จะคิดเหตุผล จึงมักถูกดึงลงไปสูลัทธิไหว
วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลไดงาย

ขอน้ีอาจเปนจดุออนทีพ่จิารณากนัไปไดตางๆ แตปญหานา
จะอยูท่ีวา เราไดยกเอาขอบเขตทีท่านวางไวข้ึนมาปฏบัิตกินัหรอื
เปลา และคอยยํ ้าความเขาใจทีถ่กูตองกนัไวหรอืไม ยิง่ถารูตวัวามีจุด
ออนอยูแลว กค็วรจะยิง่ระมดัระวงัรกัษาหลกัการใหแขง็ขนัยิง่ขึน้

มองอยางหนึง่ เหมอืนกบัพดูวา ชาวพทุธฝายชาวบานจะไป



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๕

นับถอืกราบไหวยกยอง (แตไมใชออนวอนหรอืมัว่สมุ) เทพเจากบัเขา
อยางไรกไ็ด แตอยานบัถอืใหสงูกวาความสามารถของมนษุยท่ีตนมี
อยูกแ็ลวกนั เทวดาจะสงูเทาใดกไ็ด แตท่ีสงูสดุนัน้คอืมนุษย คือทาน
ผูเปนศาสดาของเทวะและมนุษยท้ังหลาย หรือถาไมคลองใจที่จะ
นึกถึงภาพเทพเจาที่ตนเคยเคารพเทิดทูนมากราบไหวมนุษย ก็อาจ
จะมองมนุษยผูสูงสุดใหมอีกแนวหนึ่งวา เปนผูไดพัฒนาตนจนถึง
ภาวะสูงสุด พนไปแลว ท้ังจากความเปนเทพเจาและความเปน
มนุษย โดยขอใหพิจารณาพุทธพจนดังตอไปนี้ (ขอความมีลักษณะ
เลนถอยคํ า จึงแปลรักษาสํ านวนเพื่อผูศึกษามีโอกาสพิจารณา)

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจากํ าลังเสด็จพุทธดํ าเนินทางไกล
พราหมณผูหนึ่งไดเดินทางไกลทางเดียวกับพระองค มองเห็นรูป
จักรที่รอยพระบาทแลวมีความอัศจรรยใจ ครั้นพระองคเสด็จลงไป
ประทับน่ังพักที่โคนไมตนหนึ่งขางทาง พราหมณเดินตามรอยพระ
บาทมา มองเหน็พทุธลกัษณาการทีป่ระทับน่ังสงบลกึซึง้นาเลือ่มใส
ยิ่งนัก จึงเขาไปเฝาแลว

ทูลถามวา: “ทานผูเจริญคงจักเปนเทพเจา"



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๙๖

พระพุทธเจาตรัสตอบวา: “แนะพราหมณ เทพเจาเราก็จักไมเปน"
ทูลถามตอไปวา: “ทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ”
ตรัสตอบวา: “คนธรรพเราก็จักไมเปน”
ทูลถามวา: “ทานผูเจริญคงจักเปนยักษ”
ตรัสตอบวา: “ยักษเราก็จักไมเปน”
ทูลถามวา: “ทานผูเจริญคงจักเปนมนุษย”
ตรัสตอบวา: “มนุษยเราก็จักไมเปน”
ทูลถามวา: “เมื่อถามวาทานผูเจริญคงจักเปนเทพ ทานก็กลาววา
เทพเราก็จักไมเปน เมื่อถามวาทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ…
เปนยักษ…เปนมนุษย ทานก็กลาววา จักไมเปน เมื่อเชนนั้น ทานผู
เจริญจะเปนใครกันเลา”
ตรัสตอบวา: “น่ีแนะพราหมณ อาสวะเหลาใดที่เมื่อยังละไมได จะ
เปนเหตุใหเราเปนเทพเจา...เปนคนธรรพ...เปนยักษ...เปนมนุษย 
อาสวะเหลานั้นเราละไดแลว ถอนรากเสียแลว...หมดสิ้น ไมมีทาง
เกิดขึ้นไดอีกตอไป

“เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในนํ้ า
เจริญในนํ้ า แตตั้งอยูพนนํ้ า ไมถูกนํ้ าฉาบติด ฉันใด เราก็ฉันนั้น



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๗

เหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตขึ้นในโลก แตเปนอยูเหนือโลก ไมติด
กลั้วดวยโลก ฉันนั้น; น่ีแนะพราหมณ จงถือเราวาเปน ‘พุทธะ’ เถิด”

(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๘)
                                                          



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๙๘

                                                                                                                       
เชิงอรรถ

๑ น โสเธนฺติ มจฺจํ อวติิณฺณกงฺขํ (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔)
๒ หลักขอนี้ รวมอยูในเกณฑวินิจฉัยความหมายและคุณคาของพุทธธรรม 
ซึ่งเปนบทหนึ่งในหนังสือพุทธธรรมฉบับสมบูรณ

๓ ที.ปา.๑๑/๒-๓/๓-๔; พงึเทียบกับพุทธพจนที่แสดงสิ่งที่ทรงพยากรณและไม
ทรงพยากรณ ใน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓  ดวย

๔ ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔ (ค ําวา การบํ าเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดานั้น แปล
ตาม สตุตฺ.อ.๒/๖๖ รูปศัพทเปน อมรา ถาแปลตามรูปศัพท ก็ไดความเพียง
วา เทวดาทั้งหลาย ก็ดี)

๕ คํ าชี้แจงเกี่ยวกับอิทธิปาฏหิาริย ในฐานะเปนอภิญญา พรอมท้ังหลักฐาน
อางอิงทั้งหลาย ไดแสดงไวแลวอยางมากมายในหนังสือพุทธธรรมตอน
ตนๆ กอนถึงบทที่ ๑๓ ทีว่าดวยเรื่องอิทธิปาฏิหาริยนี้

๖ ที.สี.๙/๓๓๙-๓๔๒/๒๗๓-๖; ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗;   
ข.ุปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๑/๖๑๖-๘

๗ ดู เกวัฏฏสูตร, ท.ีสี.๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๓-๒๘๓
๘ ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗-๒๒๐
๙ ท.ีปา.๑๑/๙๐/๑๒๒; อธบิายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๙

                                                                                                                       
๑๐ดู วัตถุประสงคของการปฏิบัติเชนนี้ใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๔/๑๘๙; ฤทธิ์
ประเภทนี้เปนพวกเมตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งถึงขั้นเปนสุภวิโมกข เกิดจาก
เจริญโพชฌงคประกอบดวยเมตตาก็ได (ส.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔); เปนผลของ
การเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ได (ส.ม.๑๙/๑๒๕๓-๑๒๖๒/๓๗๖-๙); เปนผลของ
การเจริญสมาธกิไ็ด (ส.ม.๑๙/๑๓๓๒-๖/๔๐๑-๓); บางแหงเรยีกผูปฏบิตัิไดเชน
นี้วาอริยชนผูเจริญอินทรียแลว (ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖)

๑๑ วินย.๗/๓๓/๑๖; อรรถกถาอธิบายวา ทรงหามแตวิกุพพนฤทธิ์ (ฤทธิ์ผัน
แผก คอืเปล่ียนจากรูปรางปกติ เชน แปลงตัวเปนตางๆ เนรมิตใหเห็นสิ่ง
ตางๆ พูดแตไมใหเห็นตัว ใหเห็นตัวทอนเดียว เปนตน) ไมหามอธิษฐาน
ฤทธิ์ (เชน อธิษฐานตัวเปนหลายคน เดินนํ้ า ดํ าดิน เปนตน) ดู วินย.อ. 
๓/๓๓๗ แตคํ าอธิบายนี้ดูไมนานิยม

๑๒ ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๒/๖๑๖-๖๒๐
๑๓ องฺ.ติก.๒๐/๕๘๔/๓๗๕; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๗/๓๕๓
๑๔ อทิธมิทะ (เปนพวกเดยีวกบัเมาความรู เมาศลี เมาฌาน เปนตน) ด ู อภ.ิว.ิ
๓๕/๘๔๙/๔๖๘)

๑๕ วิสุทธิ.๑/๑๑๒,๑๒๒
๑๖ แตอยาลืมวา การตั้งใจใชความประพฤติศีลและวัตรเปนเครื่องชักจูงผูก
หมูชนไวกับตน เพื่อผลในทางชื่อเสียง ความยกยองสรรเสริญ หรือลาภ ก็
เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงติเตียนมากเชนเดียวกัน



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๐๐

                                                                                                                       
๑๗ ของขลัง ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อํ านาจลึกลับน้ัน รวมถึงส่ิงที่ทานเรียกวา ติรัจฉาน-
วชิาบางอยางดวย (ติรัจฉานวิชา คอื วิชาที่ขวางตอทางสวรรคนิพพาน 
หรือวิชาภายนอกที่ไมเขากับจุดหมายของพระศาสนา โดยมากเปนวิชา
จ ําพวกการทํ านายทายทัก และการรักษาโรคตางๆ ซึ่งจะจัดเปนความบก
พรองเสียหายในดานศีล หากภิกษุนํ ามาใชเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพหรือ
หาลาภสักการะ ติรัจฉานวิชา เปนคนละอยางกันกับอิทธิปาฏิหาริย, 
ตรัิจฉานวิชา มาใน ท.ีสี.๙/๑๙-๒๕/๑๑-๑๕ และกลาวซํ้ าไวอีกหลายสูตรใน
พระไตรปฎกเลม ๙ นั้น, มีสิกขาบทหามเรียนหามสอนใน วินย. 
๓/๓๒๒/๑๗๗; ๗/๑๘๔/๗๑ อธบิายใน ท.ีอ.๑/๑๒๑; นิทฺ.อ.๒/๑๑๗ เปนตน)

๑๘ อยาลืมวา หลักพึ่งตนเอง เปนตัวของตัวเองนี้ ทานใหสมดุลดวยหลักการ
เคารพ หรือคารวธรรม และพึงสังเกตวา ผูเปนอิสระแลวอยางแทจริง กลับ
เปนผูเชื่อฟงคํ าส่ัง มีวินัยอยางยิ่ง (การเชื่อฟง กบัความเชื่อที่เรียกวา
ศรัทธา มีแงตางกัน การเชื่อฟงหรือปฏิบัติตามคํ าส่ังอยางมีวินัยนั้นเกิด
จากศรัทธาอยางหนึ่ง เกดิจากปญญาอยางหนึ่ง พระอรหันตปฏิบัติตาม
ค ําส่ัง รักษาระเบียบวินัยดวยปญญา)

๑๙ อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ดู บันทึกพิเศษทายบท
๒๐ อามิสฤทธิ์ (ความสํ าเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ, วัตถุรุงเรือง หรือวัตถุ
เปนแรงบันดาล) และ ธรรมฤทธิ์ (ความสํ าเร็จหรือความรุงเรืองแหงธรรม, 
ธรรมรุงเรือง หรือธรรมเปนแรงบันดาล) มาใน องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๓/๑๑๗; อน่ึง 
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ความมีรูปโฉมงามผิวพรรณผุดผอง ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี 
ความมีเสนหผูคนชอบชมอยูใกล ก็เรียกวาเปนฤทธิ์เชนกัน (ดู ท.ีม.๑๐/ 
๑๗๑/ ๒๐๔; ม.อุ.๑๔/๔๙๖/๓๓๐)

๒๑ ที.สี.๙/๓๔๓/๒๗๗ และ ส.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑ (เคยอาง
แลวทั้งสองเรื่อง)

๒๒ วนิย.๗/๓๕๐/๑๖๔; อยางไรก็ดี ถาความคิดรายรุนแรงขึ้น ฤทธิ์ก็เส่ือมได 
เพราะฤทธิ์ตองอาศัยฌานสมาบัติเปนฐาน และผูจะเขาฌานสมาบัติได 
ตองทํ าจิตใหบริสุทธิ์ผองใส ปราศจากนิวรณ

๒๓ คํ าวาเทวดา หรือเทพ ใชคลุมถึงพรหมทั้งหลายดวย โดยแบงเปนเทวดา
ชั้นกามาวจร (ผูยังเกี่ยวของกับกาม บางทีเรียกวา ฉกามาพจรสวรรค 
หรอืสวรรคชั้นที่ยังเกี่ยวของกับกาม ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส 
ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี) ตอจากนั้นมีเทพชั้นรูปาวจร 
(รูปพรหม) ๑๖ ชั้น และสูงสุดมีเทพชั้นอรูปาวจร (อรูปพรหม) (ดู 
สงฺคห.๒๙ เปนตน)

๒๔ ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๒๕/๔๐๙
๒๕ ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐
๒๖ องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๙/๒๒๙
๒๗ ดู เคา องฺ.อ.๓/๓๔๕
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๒๘ อบายภูมิ มี ๔ คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย (ข.ุอิติ.๒๕/๒๗๓/ 
๓๐๑ เปนตน)

๒๙ ใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔ มพีทุธพจนวา ตอเมื่อพระพุทธเจาทรงมีอธิ-
เทวญาณทัสสนะครบ ๘ ปริวัฏฏ (รอบท้ัง ๘ ดาน คือ ๑. จ ําโอภาสได  ๒. 
เห็นรูปทั้งหลาย  ๓. สนทนากันไดกับเทวดาเหลานั้น  ๔. รูวาเทวดาเหลา
นั้นมาจากเทพนิกายไหน ๕. รูวาเทวดาเหลานั้นจุติจากที่นี้ไปเกิดที่นั้น
ดวยวิบากของกรรมใด  ๖. รูวาเทวดาเหลานั้นมีอาหารอยางไร เสวยสุข 
ทกุขอยางไรๆ  ๗. รูวาเทวดาเหลานั้นมีอายุยืนยาวเทาใด  ๘. รูวาพระองค
เคยอยูรวมกบัเทวดาเหลานัน้หรอืไม) จงึจะทรงปฏญิาณไดวาทรงบรรลุแลว
ซึง่อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, อธิเทวญาณทัสสนะนี้นาจะแปลวา ญาณ
ทัสสนะของพระผูเหนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะที่ทํ าใหทรงเปนผูเหนือ
กวาเทพ (เทียบคํ าแปลกับ ขุ.จู.๓๐/๖๕๔/๓๑๒; นิทฺ.อ.๒/๓๒๘; สุตฺต.อ. 
๒/๕๓๐) เพราะทํ าใหทรงรูจักเทวดาดียิ่งกวาที่พวกเทวดารูจักตนเอง (เชน
พระพรหมไมรูอายุของตน จึงเขาใจตนเองผิดวาไมเกิดไมตาย) อธเิทว-
ญาณทสัสนะนี ้ เปนสวนหนึง่ของทพิยจกัษ ุ (ด ู ม.อ.๓/๓๐๕) จึงเปนคุณ
สมบัติจํ าเปนอยางหนึ่งสํ าหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับ
ตถาคตพลญาณขออื่นๆ แตไมจํ าเปนสํ าหรับการบรรลุอรหัตตผลหรือ
นิพพาน (แตเดิมมาตั้งแตกอนพุทธกาล ความนับถือเทวดาเปนของ
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สามัญและฝงรากลึก ดังนั้น การจะแสดงความประเสริฐของมนุษยได ก็
ตองใหเห็นวามนุษยสามารถจะทํ าตนใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร)

๓๐ ส.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕
๓๑ ม.มู.๑๒/๔๓๗/๔๖๘
๓๒ สํ.ส.๑๕/๘๖๔/๓๒๒
๓๓ โลกมนุษยไมสะอาด มีกล่ินเปนที่รังเกียจแกเทวดา (ดู ที.ม.๑๐/ 
๓๐๖/๓๖๒; ขทฺุทก.อ.๑๒๙; สตฺุต.อ.๒/๘๖)

๓๔ ขุ.ชา.๒๗/๕๐๕/๑๒๘; ชา.อ.๔/๒๒๗-๒๓๔
๓๕ ธ.อ.๕/๑๐; ชา.อ.๑/๓๓๙
๓๖ ดู เร่ืองพระโกณฑธาน, องฺ.อ.๑/๒๘๔; ธ.อ.๕/๔๗
๓๗ เชน ขุททก.อ.๒๖๑; สตุตฺ.อ.๑/๒๔๖; ธ.อ.๒/๑๒๘
๓๘ เชน ปพภารวาสีติสสเถรวัตถุ, ธ.อ.๘/๑๒๓
๓๙ กลาวไปตามเรื่องราวในคัมภีร ไมแปลความหมายทางนามธรรม
๔๐ เขตอํ านาจของมาร เรียกวา มารไธย (มารเธยฺย); ดู ม.อ.๑/๔๕; สตฺุต.อ.๑/๕๔
๔๑ ดู ชา.อ.๑/๑๑๓; พุทธ.อ.๕๒๑
๔๒ ดู ม.มู.๑๒/๕๕๖/๕๙๗
๔๓ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕/๒๒
๔๔ ดู ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๐/๒๘๘; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๙/๓๕๙; ข.ุเถรี.๒๖/๔๗๑/๔๘๙
๔๕ การชวยและการแกลงของพระอินทร ดู บันทึกพิเศษทายบท
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๔๖ เทยีบกับสภาพปจจุบัน นาสังเกตวา มนุษยในบัดนี้ดูเหมือนจะหนักใน
การออนวอนมาก ถาเพียรพยายามกอนจึงออนวอน ก็พอทํ าเนา แตที่มี
มาก กลับเปนวา ตนไมไดพากเพียรอะไร ก็ไปบวงสรวงออนวอนเทวดา 
สวนเทวดาเลาก็รอการออนวอนกอนจึงมา และใครออนวอนก็มาชวยคน
นัน้ ไมตองคํ านึงวาเขาทํ าดีหรือไม ที่จะทดลองทดสอบความดีกอนเปน
อันไมตองพูดถึง ถาเปนอยางนี้ ลองมาทายกันวาเทวดาที่ลงมาจะเปน
เทวดาแบบไหน นาเกรงไหมวา เทวดาใฝลาภ และเทวดาสวมรอยจะมา
กันมาก หรือไมก็เทวดาใจออน ที่มัวมาขลุกขลุยกับมนุษยจนพาเสียไป
ดวยกัน

๔๗ ถาจะใหถูกแท ควรวา “การเพียรพยายามทํ าดี เปนคุณธรรมของมนุษย 
การชวยเหลือคนทํ าดีเปนคุณธรรมของสวรรค” แตใชคํ าวาหนาที่ เพราะ
ฟงงายและกํ าชับการปฏิบัติมากกวา

๔๘ มขีอสังเกตวา ชาวไทยพทุธสมยัเกา ทีเ่ชือ่ผีสางเทวดา เมือ่จะท ําการใดที่
อาจกระทบกระเทอืนเทวดา เขาพดูวาใหบอกกลาวเทวดา หรือบอกกลาว
พระภูมิเจาที่ ขอนี้อาจเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่แสดงถึงการปรับตัวเขาสู
แนวทางของพระพุทธศาสนา เปล่ียนจากการเซนสรวงสังเวยอยาง
พราหมณ แตการบวงสรวงบนบาน กลับมาเฟองฟใูหมในสมยัปจจบุนั ทัง้นี้
นาจะเปนเพราะวา ในเมือ่คนไมเขาใจทาทแีบบพทุธตอเทวดา กจ็งึมแีตคน
๒ พวกเถยีงกนัอยู คอื พวกวาเทวดาม ี กบัพวกวาเทวดาไมมี จะเถยีงกนั



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๕

                                                                                                                       
อยางไรกต็าม พวกทีเ่ชือ่วามกีย็งัมีอยู และทีม่ากกค็อืพวกทีร่ะแวงไวกอน
วาม ี พวกทีว่ามแีละระแวงวามี กไ็มรูวธิปีฏบิตัอิยางอืน่นอกจากการบวง
สรวงออนวอน ดงันัน้ ทัง้ทีม่กีารดวุาใหเลิกบวงสรวงออนวอนเทวดา แตการ
บวงสรวงออนวอนบนบานนัน้ กก็ลับยิง่แพรหลายงอกงามยิง่ขึน้ ขอสังเกต
นีจ้ะเปนจรงิหรอืไม ขอใหผูมโีอกาสชวยกนัคนความาบอกกนัตอไป

๔๙ คํ าวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ นาจะเปนคํ าที่คลุมเครือและกวางเกินไป ในบรรดาสิ่ง
ของจํ าพวกนี้ สวนที่พอจะอางพุทธานุญาตได คงจะมีแตมงคลอยางเดียว 
ดงันั้น ในวงการพุทธนาจะจํ ากัดไมใชคํ าวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ใชแตคํ าวามงคล 
เพื่อขีดวงใหแคบเขา และงายแกการตะลอมเขาสูธรรม (แตมงคลเอง 
เดี๋ยวนี้ ก็ใชกันพรา)

๕๐ องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐
๕๑ วนิย.๗/๑๒๐-๔/๔๖-๕๐; ม.ม.๑๓/๔๘๖/๔๔๐; อรรถกถา (วนิย.อ.๓/๓๔๕; ม.อ.
๓/๒๙๙; ธ.อ.๖/๓) ขยายความวา เจาชายโพธิไมทรงมีโอรสหรือธิดา ได
ทรงใหปูลาดผาครั้งนั้นโดยตั้งความปรารถนาวา ถาจะทรงไดโอรสก็ขอให
พระพุทธองคทรงเหยียบผานั้น พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาชายจะไมมี
โอรสธิดา จึงไมทรงเหยียบ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุทั้งหลาย
เหยียบผืนผา เพราะทรงประสงคจะอนุเคราะหภิกษุสงฆในภายหลัง 
เพราะในพุทธกาลมีภิกษุที่รูจิตผูอื่นอยูมาก ภิกษุเหลานั้นยอมเหยียบหรือ
ไมเหยียบไดตรงตามความคิดของชาวบานเจาของผานั้น แตนานไปภิกษุ
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หลงัพุทธกาลทํ าไปโดยไมรูไมเขาใจ ชาวบานก็จะติเตียนเอาวาพระสมัยนี้
ไมเกงเหมือนอยางสมัยกอน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทไวเปนการชวยคุม
ครองภิกษุรุนหลังทั้งหลาย และอธิบายตอไปวา ในกรณีที่หญิงแทงไปแลว 
หรือมีครรภแก เขาขอเพื่อเปนมงคลจึงเหยียบได

ถาพจิารณาตามแนวของอรรถกถา อาจมองเห็นความตอไปวา กรณี
ของเจาชายโพธิเปนการบนบานขอลูก จึงทรงบัญญัติไมใหเหยียบ สวน
กรณีของหญิงแทงบุตร เปนการขอเพื่อเปนสิริมงคลเทานั้น จึงทรง
อนุญาตใหเหยียบ

อยางไรก็ดี ถาไมดูอรรถกถา พิจารณาอยางพื้นๆ ตามเรื่องในบาลี 
จะสนันิษฐานความไดใหมที่ดูจะสมเหตุผลอยูมากวา ที่ไมทรงเหยียบผาที่
วงัของเจาชายโพธิ ก็เพราะทรงรักษามรรยาท พระองคเสด็จมาถึงยังไมได
ลางพระบาท จงึไมทรงเหยียบ เพราะไมประสงคจะใหผาเปอนสกปรก (มี
อนุบัญญัติตอไปดวยวา ถาภิกษุลางเทาแลว อนุญาตใหเหยียบได) สวน
กรณีของหญิงนั้นทรงยกเวนให เพราะเขาขอรองเองโดยมีเหตุผลวา
ตองการมงคล

๕๒ มงคล เปนคนละอยางกันกับเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย แตนํ ามารวมไวในที่นี้
ดวย เพราะเมื่อพูดในทางปฏิบัติแลวก็มีขอพิจารณาคลายคลึงกัน เชนใน
แงผลดี ผลเสีย และการวางทาทีที่ถูกตอง เปนตน; แตวาโดยความหมาย 
อิทธิปาฏิหาริ ย เป น เ รื่ อ งของความสามารถพิ เศษของตัว ผู ทํ  า
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อทิธิปาฏิหาริยเอง สวน มงคล มทีีม่มีาไดหลายแง เชน อาจเชื่อวาบุคคล
หรือส่ิงที่ใหมงคลนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์อิทธานุภาพหรืออํ านาจพิเศษเปน
ของตนเองก็ได อาจเชื่อวาบุคคลหรือส่ิงนั้นเปนส่ือหรือทางผานของ
อํ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่เรนลับอยูตางหากก็ได หรืออาจเชื่ออยางประณีตขึ้นมา
อีกวา บุคคลหรือส่ิงนั้นทรงไวซึ่งคุณธรรมความดีงาม ความสุข ความ
บริสุทธิ์ จึงเกิดเปนความศักดิ์สิทธิ์หรือเปนมงคลขึ้นมาในตัวเอง อยางที่
ชาวบานจํ านวนมากเชื่อตอพระสงฆเปนตนก็ได; มงคลนี้มีสวนไปเกี่ยว
ของอยูในเรื่องติรัจฉานวิชาไมนอย (ติรัจฉานวิชา เปนคนละเรื่องกันกับ
อิทธิปาฏิหาริย) เพราะคนเห็นติรัจฉานวิชาบางอยางเปนแหลงที่มาของ
มงคล ติรัจฉานวิชานั้น ถาภิกษุใชเปนเครื่องเลี้ยงชีพแสวงหาลาภ ก็เปน
มจิฉาชีพ จดัเปนความบกพรองดานศีล (โดยมากรวมอยูในเรื่องมหาศีล)

๕๓ ปราชญสมัยใหมบางทานเห็นวา ความโอนออนผอนตาม (permissive) 
จนเกินไป เปนลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา และลักษณะนี้นับ
วาเปนจุดออนสํ าคัญของพระพุทธศาสนาดวย ในขอน้ี ผูเขียนขอแสดง
ความเห็นวา ความโอนออนผอนตามโดยไมวางหลักและขอบเขตของตน
ไวเปนจุดยืนที่แนนอน จงึจะเปนจุดออนที่เสียหาย แตพุทธศาสนามีจุดยืน
ที่แนนอน เชนในเรื่องสิ่งเหนือสามัญวิสัยนี้ ก็จะมองเห็นหลักการและ
ขอบเขตที่เปนจุดยืนไดชัดเจน ปญหาอยูที่วาเราเขาใจจุดยืนของพุทธ
ศาสนากันดีหรือไม อีกประการหนึ่ง ความโอนออนผอนตามนั้น ถึงจะมี



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๐๘

                                                                                                                       
จุดยืน ก็ยังมีผลเสียอยูบาง แตกระนั้น ผลดีที่ไดจากเหตุผลแงอื่น เชนที่
วจิารณไวในหนาแรกของเรื่องนี้ ก็นับวามากพอคุมได

๕๔ เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙
๕๕ วินย.๕/๗๓/๙๒; ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑ (มขีอสังเกตสํ าคัญ 
๒ อยาง สํ าหรับบาลีตอนนี้ คือ ๑. เปนพุทธพจนที่ตรัสแกพราหมณ คือ
พวกที่นิยมลัทธิบูชายัญเซนสรวงเทพเจามาแตเดิม ๒. ความเชื่อสมัยนั้น
มวีา เมื่อมนุษยสรางสถานที่สํ าคัญๆ สํ าหรับกิจการของพวกตน เทวดาทั้ง
หลายก็เขาสถิตครองที่นั้นๆ กันเองตามฐานะของตนๆ ไมมีการสรางที่อยู
ตางหากใหเทวดา ไมมีพิธีอัญเชิญอยางใดๆ)

๕๖ ดู มงคลสูตร, ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖
๕๗ สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบันก็คือ พระที่เกงทางอนุศาสนีก็มักไม
เอื้อเฟอเอ็นดูแกพระพวกอื่นที่ยังอาศัยส่ิงจูงลอ ฝายพระพวกอื่นนั้นก็มัก
ไมใสใจในอนุศาสนีชนิดนํ าออกบางเสียเลย หรือไมก็มัวเพลินหมุนวนอยู
ทีเ่ดิมอยางเดียวไมยอมเดินหนา (พวกที่เห็นแกลาภ ไมตองพูดถึง) เมื่อ
เปนเชนนี้ จุดบรรจบประสานจึงไมมี พาใหชาวบานสับสน หรือถึงกับแตก
สามัคคี ดูถูกหยามเหยียด และขึ้งเคียดตอกัน

๕๘ เทวตาพลี (มาใน อง.ฺจตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙ และ องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙ ซึ่งเคย
อางแลว) เปนพลีอยางหนึ่งในพลี ๕ ที่พระพุทธเจาทรงเห็นชอบใหคฤหสัถ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๙

                                                                                                                       
กระทํ า อกี ๔ คอื ญาตพิลี - สงเคราะหญาต ิ อตถิพิลี - ตอนรบัแขก บุพ
เปตพลี - ทํ าบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี - บํ ารุงราชการ เชน เสียภาษี

“พลี” นี้ เปนคํ าหนึ่งในบรรดาคํ าเดิมของศาสนาพราหมณนอยคํ าที่
พระพุทธเจาทรงยอมใหผานเขามาในพระพุทธศาสนา หรือพระพุทธ
ศาสนายอมรับเขามาใช โดยเกือบมิไดเปล่ียนความหมายเลย (คํ าอื่นที่นํ า
มาใชแตเปล่ียนความหมายใหมทีเดียว เชน ยัญ ตบะ เปนตน) ทั้งนี้ 
เพราะพลีแตเดิมมามีความหมายเปนการสละใหเพื่อเกื้อกูลหรือบํ ารุง
เล้ียงอยูดวยแลว (รวมกบัความหมายวาบูชา) พลีในศาสนาพราหมณนั้น 
เขาใหแกเทวดา ผี คน ตลอดถึงนก และสัตวอื่น ๆ ส่ิงที่ใหเปนพลี ไดแก
อาหาร เชน ขาว และเปรียง เปนตน ตลอดจนดอกไม นํ้ าหอม ธูป ไม
จันทน หมาก เครื่องเทศ เปนตน;

ในรตนสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๖๗) มขีอความแนะนํ าเชิง
สอนหรือเชิงชวนเทวดาใหสรางเมตตาคุมครองรักษาหมูมนุษย ซึ่งทํ าพลี
ใหทั้งกลางวันกลางคืน อรรถกถาขยายความใหเห็นวา การแผสวนบุญให 
หรือใหมีสวนรวมในการทํ าความดี (ปตติทาน) ก็เปนความหมาย (แบบ
พทุธ) อยางหนึ่งของพลี และที่บาลีแนะนํ าอยางนั้นหมายความวา พวก
มนษุยมีอุปการะแกพวกเทวดา เทวดา (ผูไดรับพลี) จึงควรมีความกตัญู 
ชวยคุมครองรักษาพวกมนุษย (ขทฺุทก.อ.๑๘๕; สตฺุต.อ.๒/๑๓)



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๑๐

                                                                                                                       
๕๙ สัจกิริยา ทางออกที่ดีสํ าหรับผูยังหวังอํ านาจดลบันดาล ดู บนัทึกพิเศษ
ทายบท

๖๐ พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ดู บนัทึกพิเศษทายบท
๖๑ พงึสงัเกตวา ศัพทธรรมที่หมายถึงการฝกฝนอบรม มีมากมาย เชน ทมะ 
ภาวนา วินย (-วินีต) สิกขา เปนตน แตนาเสียดายวา ในสมัยตอๆ มา 
ความหมายของบางคํ า ไดแปรเปล่ียนจากเดิมผิดไปไกล

หมายเหตุ: เนือ้ความทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ คือสวนหนึ่งในหนังสือ พทุธธรรม
ฉบับปรับปรุงและขยายความ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เปนบทที่ ๑๓ ของหนังสือนั้น
(หนา ๔๕๕–๔๘๓) มีชื่อเดิมวา “บทความประกอบ ที่ 3 เรือ่งเหนือสามัญวิสัย:
ปาฏิหาริย - เทวดา” (อยูใน ตอน 4: ชวีิตควรใหเปนอยางไร?)

การคดัตดัแยกออกมาพมิพเปนหนงัสอืเลมเลก็ตางหากนี ้ เกดิจากความคดิ
รเิริม่และความปรารถนาดขีองส ํานกัพมิพธรรมดา ทีแ่จงขออนญุาตพมิพเผยแพร
เพือ่แกปญหาของสังคมไทยดวยการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และ
ไดพิมพครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไดนํ าเนื้อหาบางสวนในหนังสือ สถาน-
การณพระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร มาพมิพตอทายเปนภาคผนวกดวย



ภาคผนวก

ประเด็นเสริม*

*จากหนังสือ สถานการณพระพุทธศาสนา กระแสไสยศาสตร
โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)





พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๓

ประเด็นที่ ๑

หลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร

หลักการสํ าคัญของพระพุทธศาสนาก็คือ การที่เราตองทํ า
กรรมดวยความเพียรพยายาม และจะตองฝกฝนพัฒนาตนเพื่อจะ
ทํ ากรรมใหดียิ่งๆ ข้ึนไป

แทนที่จะคิดวาเราจะขอใหใครชวย เราจะไปออนวอนเทพ
เจาองคไหนใหทํ าใหเรา ก็หันมาถามตัวเองนี่แหละวาเราจะตองทํ า
อะไร และเราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเราอยางไร เพื่อใหการกระทํ า
ของเราไดผลดียิ่งขึ้น น้ีคือหลักการของพระพุทธศาสนา

- ท่ีถามวาจะตองทํ าอะไร ก็คือ หลักกรรม และ
- ท่ีถามวาเราจะตองแกไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอยางไร 

ก็คือ หลักสิกขา น่ันเอง
ยิ่งกวานั้น ในกระบวนการที่เราจะตองทํ ากรรมดวยความ

เพียรพยายาม และมีการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลานี้ ทาน
ยังยํ้ าดวยหลักอัปปมาทะอีกวา จะตองมีความไมประมาท จะ



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๑๔

ตองใชเวลาแตละขณะที่ผานไปใหเปนประโยชนท่ีสุด จะตองเรงรัด
ทํ าความเพียร จะผัดเพี้ยนไมได จะทอดทิ้งปลอยปละละเลยไมได

อันนี้หลักพระพุทธศาสนายํ้ าในเรื่องที่วาจะตองทํ าความ
เพยีรพยายามตลอดเวลา ถาเราปฏิบัติตามหลักสิกขา และมีความ
ไมประมาทอยูเสมอแลว เราก็จะเปนบุคคลที่มีความเพียรพยายาม
ในการสรางสรรค มีการแกไขปรับปรุงตัวพัฒนาตนเองอยูเสมอ
กาวขึ้นสูหลักพึ่งตนได และด ําเนินชีวิตดวยปญญา ซ่ึงเปน
ลักษณะชีวิตของชาวพุทธ

ชาวพุทธทราบดีอยูแลววา ในพระพุทธศาสนานี้ไมมีการ
บังคับ ศรัทธาตองประกอบดวยปญญา ไมใชเกิดจากการบังคับ
ไมมีการบังคับใหเชื่อหรือใหนับถือ ไมมีเทพเจามาหามมาสั่ง

เมื่อไมมีใครมาบังคับเราใหทํ าหรือไมใหทํ า ไมมีใครมาลง
โทษหรือใหรางวัล การที่จะทํ าอะไรใหถูกตองดีงาม หรือการที่จะ
ปฏิบัติตามธรรม จึงอยูท่ีตัวเราเอง จะตองมีจิตสํ านึกในการศึกษา
คือการที่ระลึกตระหนักอยูเสมอวา เราจะตองเรียนรูฝกฝนพัฒนา
ตนใหมีชีวิตที่ดีงามยิ่งข้ึนไป ดวยความรับผิดชอบตอธรรมคือกฎ
ธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๕

ถาขาดจิตสํ านึกในสิกขานี้เสียแลว ก็หมดพลังกาว ชาว
พุทธก็ยอมรวงหลนหลุดออกไปจากธรรม สูเทพและไสยโดยงาย
คือตกไปจากพระพุทธศาสนานั่นเอง

ทีน้ีก็หันมาดูวา ตามสภาพปจจุบันเราไดเปนอยางนั้นหรือ
ไม ถาเราเปนชาวพุทธจริง เราก็จะเรียกรองการกระทํ าของตัวเอง
เราจะไมถายโอนภาระไปใหกับสิ่งภายนอก ไมมัวรอใหสิ่งภาย
นอกมาสรางผลที่ตองการใหดวยการออนวอน พระพุทธเจาไดดึง
เรามาแลว จากเทพมาสูธรรม มาสูหลักกรรม มาสูหลักสิกขา มาสู
ความไมประมาท และมาสูการพึ่งตนได อันนี้เปนหลักการที่เสนอ
ใหใชสํ ารวจ



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๑๖

ประเด็นที่ ๒

เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงรังเกียจ
อิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย

คิดดูงายๆ ถาพระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย คนทั้ง
หลายก็จะชื่นชมความเกงกลาสามารถของพระองค ซ่ึงเขาเองทํ า
อยางนั้นไมได เมื่อเขาทํ าไมได เขาก็ตองพึ่งพาอาศัยขึ้นตอพระ
องคเรื่อยไป เมื่อเขาคอยรอพึ่งพาอาศัย เขาก็ปลอยเวลาเสียไป ไม
ไดทํ าสิ่งที่ควรทํ า และโดยเฉพาะที่สํ าคัญคือ ไมไดพัฒนาตนเอง
เวลาผานไป เคยเปนอยางไร ก็เปนอยูอยางนั้น

นอกจากนั้น เขาไมสามารถรูวาฤทธิ์น้ันเกิดไดอยางไร ทาน
ผูน้ันทํ าฤทธิ์ไดอยางไร เขาก็อยูกับความหลงเรื่อยไป และจึงเปน
ทางของการหลอกลวง คนอื่นที่เปนนักเลนกลก็ไดชองตรงนี้ และ
ควรสังเกตดวยวา คนจํ านวนมากที่เขามาทางนี้ จะมีสติฉุกใจฉุก
คิดนอยลงๆ เมื่อเพลินหมกมุนไป ก็ยิ่งไมใชปญญา เห็นแปลกๆ
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แผลงๆ ดูนาอัศจรรย ก็เชื่อก็นับถือ ก็ตื่นกันไป

ยิ่งโนมไปในทางที่จะสรางนิสัยเห็นแกงาย ไมใชปญญาแก
ปญหา ขาดความคิดวิจัย ถูกหลอกลวง และลุมหลงไดงาย เมื่อ
เปนกันอยางนี้ ท้ังบุคคลและสังคมก็ยิ่งหมกจม ไมพัฒนา

พระพุทธเจาสอนคนใหพ่ึงตนได ใหเขาพัฒนาตนเองจน
เปนอิสระ ไมตองขึ้นตอพระองค คนที่ชอบอิทธิปาฏิหาริยจะตอง
มาขึ้นกับผูแสดงฤทธิ์เรื่อยไป ไมรูจักพึ่งตนเอง ไมพัฒนา ไมเปน
อิสระ

แตถาใชอนุสาสนีปาฏิหาริย ก็ทํ าใหเขาเกิดปญญารูเห็น
ความจริงดวยตนเอง และทํ าสิ่งนั้นๆ ไดดวยตัวเขาเอง แลวเขาก็
เปนอิสระ เขาพึ่งตนเองได

แมแตถาใครชอบอิทธิปาฏิหาริย พระพุทธศาสนาก็สอนให
เขาทํ าอิทธิปาฏิหาริยน้ันใหไดดวยตนเอง ไมใชไปหวังพึ่งอิทธิ-
ปาฏิหาริยของคนอื่น

อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาตองการใหคนมีปญญาเห็น
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ความจริง อิทธิปาฏิหาริยไมเปนเครื่องหมายที่จะวัดความเปนพระ
อรหันต คนที่มีอิทธิปาฏิหาริยจะเรียกไดแควาเปนผูวิเศษ ความ
เปนผูวิเศษไมทํ าใหเกิดปญญารูธรรม ไมทํ าใหหมดกิเลสหรือ
หมดความทุกขได

หันมาดูสภาพในเมืองไทยปจจุบันนี้ เรากํ าลังจะเอาเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย หรือความเปนผูวิเศษมาเปนเครื่องวัดความเปน
พระอริยะไปแลว เพราะฉะนั้นจึงเปนสภาพที่จะตองมาตรวจสอบ
ทบทวนกัน
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ประเด็นที่ ๓

คนไทยสมัยกอน กับ คนไทยสมัยนี้
ใครมีแววชาวพุทธมากกวากัน

ก) พระสมยักอนก็ใหของขลัง พระสมัยนี้ก็ใหวัตถุมงคล
มองลึกลงไป ตางกันอยางไร

เรื่องการทํ าของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหแกชาวบาน หลายทาน
พิจารณาแลวก็บอกวา พระเกาๆ สมัยกอนก็เปนเหมือนกันนี่ ทาน
ก็ใหเหมือนกัน ก็เลยตองขอโอกาสพูดวาไมเหมือนกัน

พระสมัยเกาของเราก็มีการใหของขลังเหมือนกัน มีพระที่
เรานับถือวาศักดิ์สิทธิ์ อาจจะเรียกวาเกงทางไสยศาสตรก็ได ทาน
มีเวทมนตอะไรตางๆ แตความนับถือสมัยกอนพรอมท้ังพฤติกรรม
ของพระสงฆเหลานั้นกับสมัยนี้ ไมเหมือนกัน ถอยหลังไปแคสัก
๔๐-๕๐ ปเทานั้น จะตางจากสมัยนี้
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จะขอเลาเรื่องตัวบุคคลมาเปนตัวอยางก็แลวกัน ตัวอยางนี้
ขอน ําเรือ่งหลวงพอของกระผมเองมาเลา คอื หลวงพอวดับานกราง

วัดบานกรางนั้นเปนวัดหนึ่งที่มีช่ือในเรื่องพระขลัง หลาย
ทานรูจักพระขุนแผนวัดบานกราง หลวงพอวัดบานกรางที่ผมจะ
เลานี้เปนอุปชฌายตอนกระผมบวชเณร ถาทานอยูบัดนี้ก็อายุเกิน
รอยไปแลว แตทานถึงมรณภาพไปแลวเมื่ออายุประมาณ ๙๐ ป

ทานเปนที่นับถืออยางกวางขวางวาเปนผูท่ีขลังมาก ชาว
บานมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ ถูกผีเขา ถูกทํ าคุณไสย ก็มาหาทาน
ทานก็ชวยแกไขให

หลวงพอวัดบานกรางเปนที่นับถือมาก จนกระทั่งวาเวลา
ทานจะทํ าอะไร คนก็พรอมเพรียงกันมาใหแรงงานเต็มท่ี แมกระทั่ง
จะยายวัด คือยายเสนาสนะอาคารทั้งวัดไปตั้งในที่ใหม ก็ไมตองรื้อ
ออก แตใชกํ าลังคนมือเปลายกกุฏิและหอสวดมนตเปนตนเดินไป
วางในที่ท่ีตองการ เชน ยกหอสวดมนตใหญ ญาติโยมก็ใหชางมา
ตัดเสาไว แลวก็เอาไมไผขันขนาบเสา และผูกเพิ่มในระหวางใหถี่
พอใหคนลงไปยืนยกไมไผชองละคน พอถึงวันนัด ประชาชนก็มา
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เต็มหมด เมื่อพรอมกันแลวก็ใหสัญญาณ คนจํ านวนพันก็ยกหอ
สวดมนต ยกหอระฆัง ยกกุฏิไปท้ังหลัง เดินไปเลยเหมือนหอสวด
มนตและกุฏิเปนตนเดินได ก็สํ าเร็จ น่ีก็เพราะความเชื่อความ
ศรัทธา

ทีน้ี ท่ีวาทานมีช่ือในเรื่องขลังนั้น จริยาวัตรของทานเปน
อยางไร ปรากฏวา ในชีวิตประจํ าวัน ทานไมเคยพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ของขลังเลย มนตคาถาไมเคยพูดถึง สิ่งที่ทานทํ าคืออะไร คือ
สอนธรรมะ สอนชาวบานวาควรจะประพฤติตัวอยางไร ดํ าเนิน
ชีวิตอยางไร ทํ ามาหากินอยางไร อยูรวมกันอยางไร สอนลูกศิษย
ฝายพระสงฆวาควรจะตั้งตนอยูในธรรมวินัยอยางไร

สิ่งที่ทานทํ า ก็คือการสอนธรรมะ แตเวลามีชาวบานหรือลูก
ศิษยคนไหนเกิดเหตุราย ผีเขา ถูกทํ าคุณไสย อยางที่วาเมื่อกี้ มา
หาทาน ทานก็ทํ าใหเฉพาะตัวเฉพาะราย แกไขบํ าบัดปดเปา ให
เขาพนจากภัยอันตรายเหลานั้นไปได ก็จบเทานั้น

อันนี้เปนสิ่งที่นาสังเกต ขอเลาตออีกนิดหนึ่ง ของดีของ
ทานเชนพระเครื่องนี่ อยาวาแตจะเอาปจจัยไปถวายเลย ไปขอก็ไม
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ให ถาทานจะให ทานใหเอง ทานพิจารณา ก็คงเหมือนกับพระ
โบราณทั้งหลาย

เวลาลูกศิษยเติบโตเปนผูใหญข้ึนมา จะยายถิ่นฐาน ไปทํ า
มาหาเลี้ยงชีพ ถาเปนคนดี ทานพิจารณาแลว ทานก็เรียกมา
เฉพาะตัว แลวก็บอกวา เธอนะเปนคนดี ตอนนี้เธอจะไปอยูในถิ่น
ฐานอื่น ฉันจะใหของดีไวคุมครอง เอานะ พระองคน้ีเอาไปรักษาไว
แลวขอใหประพฤติตัวใหดี ตั้งใจขยันหมั่นเพียรทํ ามาหากินโดย
สุจริต ดํ าเนินชีวิตอยูในศีลในธรรม จงทํ าความดีอยางนี้ๆ อยาทํ า
ความชั่วอยางนั้นๆ กํ ากับศีลธรรมไเสร็จ

ของดีน้ัน เมื่อลูกศิษยรับไปแลว ก็เก็บไวเปนของสํ าคัญ
เพราะอุปชฌายอาจารยใหมา เก็บรักษาไวอยางดีจนกระทั่งถึงรุน
ลูก ตัวเองแกแลว หรือลูกโตแลว ก็มอบใหลูก แลวก็จะกํ ากับและ
กํ าชับแบบเดียวกัน เชนวา พระนี้อุปชฌายของพอใหมา (หรือปูให
มา) พอเคารพบูชาเก็บรักษาไวอยางดีท่ีสุด เวลานี้ลูกโตแลว พอ
จะใหลูกไวคุมครองตัว ขอใหตั้งใจประพฤติดี ตั้งใจทํ ามาหากิน
และเก็บรักษาพระนี้ไวใหดี จากนั้นลูกก็มอบใหลูกของลูกตอไปอีก
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พระหรือของดีน้ัน ก็จะสืบทอดกันไป ท้ังเปนของที่หาไดยาก และ
สืบสายไปในวงศตระกูล

เทาที่เลามานี้ ทํ าใหมองเห็นความหมายอยางไรบาง แลว
ลองนํ ามาเทียบกับสมัยปจจุบัน

สิ่งที่ตองการพูดในที่น้ีก็คือ เราจะเห็นวา การนับถือสิ่งศักด์ิ
สิทธ์ิของขลังสมัยกอนนั้น ยังมีพระพุทธศาสนาเปนหลัก ตัวแกนที่
ปรากฏเดนชดักค็อืธรรมะ หรอืค ําสอนศลีธรรม การท ําความด ี เวน
จากความชั่ว อันนี้เปนหลัก สวนของขลังไสยศาสตรเปนของที่พวง
อยูแอบอยู และเปนสื่อหรือเปนสะพานทอดเปดทางใหแกธรรม

ลักษณะสํ าคัญที่ควรสังเกต ๓ ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตรเหลา

น้ี พระสมัยกอนทานรูไว มีไว และใหเพื่ออะไร ขอใชคํ าวา มีไว
สํ าหรับปดชองความหวั่นใจ

พุทธศาสนิกชนชาวบานทั้งหลายนี้ โดยทั่วไปก็เปนปุถุชน
สภาพจิตของปุถุชนยอมมีจุดออนอยางหนึ่ง คือ ความไมมั่นใจ
เกี่ยวกับความเปนไปในชีวิต ความที่ยังหวาดในอํ านาจเรนลับท่ี
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มองไมเห็น ถึงแมมาเปนพุทธศาสนิกชนและเชื่อในคํ าสอนของ
พระพุทธเจาแลว ก็ยังอดหวาดกังวลไมได มาหาหลวงพอ ทาน
สอนธรรมะให ตัวเองฟงแลว ในใจก็ยังหวั่นอยูน่ันแหละ เวลาเกิด
เหตุการณรายๆ ข้ึนมา ก็ยังหวงยังหวาดอยูวาจะมีอะไรเรนลับท่ี
บันดาล มีเทพเจาหรือผีสางกลั่นแกลง หรืออาจถูกผูน้ันผูน้ีทํ าคุณ
ไสยให เพราะฉะนั้นก็กังวลไมสบายใจ

ทีน้ี ถามาหาพระแลว พระไดแตสอนเอาๆ ใหธรรมะไป ตัว
เองก็เชื่อตามนั้น แตความหวั่นใจ หรือความหวาดก็ยังมีอยู ไมแน
ใจเต็มท่ี กลับไปบานแลวคิดกลับไปกลับมา ดีไมดีก็นึกขึ้นวา เอ!
เราเอาอะไรประกันตัวปลอดภัยไวกอนดีกวา ก็เลยดอดไปหาหมอ
ผี ไปหาหมอไสยศาสตร

พอไปหาแลว หมอผีหรือหมอไสยศาสตรก็อาจเรียกรอง
เงินทองมาก และบางทีเรื่องไมหยุดแคน้ัน หมอผีไสยศาสตรอาจ
จะบอกใหทํ าอะไรตออะไรตอไปอีก ดีไมดีก็ชักจูงออกจากพระ
ศาสนาไปหลงติดในเรื่องอยางนั้น หรืออาจจะใหทํ าสิ่งที่เปนเรื่อง
เลวราย ท่ีเปนเรื่องของกิเลสโลภะ โทสะ เชนบอกวา คนนี้เขาทํ า
เธอมานะ ตองแกแคน ตองทํ าอยางนั้นอยางนี้ ก็ไปกันใหญ
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เพราะฉะนั้น พระของเราจึงตองมีไวบาง บางองคตองเปน
ผูท่ีเกงกวาพวกหมอผีคุณไสยเหลานั้น แกทํ าได ฉันก็ทํ าได แตฉัน
ทํ าในแงดีอยางเดียว เปนเรื่องคุณอยางเดียว แกไขอยางเดียว แก
ทํ ามาฉันแกได ใหเกงกวาพวกผีไสยเหลานั้น ตามแนวที่วามีฤทธิ์
ไวปราบฤทธิ์

เพราะฉะนั้น มีเรื่องอะไร พอมาที่พระแลวทานปดชองให
เสร็จ มาแลวสบายใจ ไมตองไปหาหมอผีอีก ก็หมดเรื่องกันไป แลว
ยังสอนธรรมหรือหลักศีลธรรมขมวดทายไปดวย จึงเปนการปดชอง
ความหวั่นใจใหแกพุทธศาสนิกชน

แตทานใชแคเปนเครื่องปดชองความหวั่นใจเทานั้น เขา
ทํ านองคติท่ีวาเอาฤทธิ์ปราบฤทธิ์ ปราบเสร็จแลวก็เอาธรรมให
เพราะฉะนั้น เรื่องผีสางคุณไสยจึงไมสามารถเกลื่อนกลาดดาษดา
ไปแนนอน เพราะวาตัวหลักยังคุมอยู คือธรรมวินัย ไดแกหลักคํ า
สอนของพระพุทธเจาเปนตัวหลักเปนตัวปรากฏเดน

อน่ึง ยังมีเหตุผลสํ าคัญที่พระของเราสมัยกอนตองใชวิธีน้ี
และการที่เรื่องเหลานี้ยังมีอยู ท้ังที่คนไทยแทบทั้งหมดนับถือพระ
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พุทธศาสนา
เหตุผลแรกก็คือ ความเชื่อผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนับถือ

ศาสนาพราหมณน้ัน มีอยูในสังคมไทยกอนพระพุทธศาสนาจะเขา
มาดวยซํ้ าไป ความเชื่อเหลานี้ยังไมหมดไป ก็อยูคูกันมากับพระ
พุทธศาสนา

เหตุผลใหญขอตอไปก็คือ พระพุทธศาสนาไมมีการบังคับ
ศรัทธา ไมใชกํ าลังหรือวิธีการบีบบังคับคนใหเขาเปลี่ยนความนับ
ถือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา และปญญาเปนสิ่งที่
บังคับยัดเยียดใสใหกันไมได ตองคอยๆ สอนคอยๆ แนะนํ ากันไป
พระสงฆจึงตองยอมรับคนเหลานี้ตามที่เขาเปนอยูแลวเขาไปสั่ง
สอนแนะนํ าเขาดวยเมตตากรุณา คอยๆ ชวยใหเขาพัฒนากํ าลังใจ
และปญญาขึ้นมา เมื่อเขาพัฒนาขึ้น เขาก็จะละเลิกความเชื่อถือ
เหลานั้นไปไดเอง

ขอสํ าคัญอยูท่ีพระจะตองยอมเหนื่อยยอมอดทน มีเมตตา
กรุณา ตั้งใจคอยใหธรรม ไมละทิ้งหนาที่ธรรมทานนี้ ในระหวางนั้น
ก็คอยปดชองความหวั่นใจใหเขาไปตามความจํ าเปน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๗

พระบางองคอาจจะสอนเกงจริงจนทํ าใหคนจํ านวนมากมี
กํ าลังใจเขาถึงปญญา ชนิดขามพนสิ่งเหลานี้ไปไดทีเดียวเลย แต
ในหมูชาวบาน ก็ยังจะมีคนที่ออนกํ าลังใจออนปญญา ท่ีตองปด
ชองหวั่นใจอยูน่ันแหละ เรื่องฤทธิ์เดชก็จึงยังมีอยู เพียงแตวาตัว
พระเองจะตองไมเสียหลัก ฤทธิ์เดชจะตองถูกมองเปนเรื่อง
เบ็ดเตล็ด และตองเปนเครื่องสื่อธรรม จะใหเดนขึ้นมาบังธรรมไม
ไดเปนอันขาด

ประการที่สอง ก็คือ พระเครื่องของขลังวัตถุมงคลเหลา
น้ัน สมัยกอนไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง จะใหก็ใหยากอยางที่
วา เชน ใหตอเมื่อเห็นวาประพฤติดี แลวก็ใหเปลาๆ ขอน้ีมาเทียบ
กับปจจุบันจะเห็นวาเปนอยางไร ปจจุบันนี้มีราคาเปนเงินเปนทอง
จนบางทีจะกลายเปนสินคา

ประการที่สาม ก็คือ เปนสิ่งเรียกรองขอกํ าหนดทางศีล
ธรรม เวลาจะใหทานจะบอกวา เธอตองเวนความชั่วอันนั้น ตอง
เวนความชั่วอันนี้ ตองประพฤติปฏิบัติตัวใหดีอยางนั้นๆ พระจึงจะ
คุมครอง
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เมื่อประมาณ ๕๐ ปมาแลว ท่ีอํ าเภอศรีประจันต มีทานขุน
ผูหนึ่งเกงมากในการปราบโจร ช่ือขุนศรีประจันตรักษา เลื่องลือกัน
วาทานขุนมีของดีหนังเหนียวอยูยงคงกระพัน

วันหนึ่งทานขุนศรีฯ ไปปราบโจร แตถูกยิงตาย อาว! ทํ าไม
ละ ชาวบานลอืกนัแซดวา ตอนนัน้ไมทราบเกดิอะไรขึน้ ทานขนุศรฯี
โกรธโจรขึน้มา กเ็ผลอไปดาแมโจร พอดาแมโจรปบ โจรยงิมาปง
เดียว ตายเลย เขาบอกวาอยางนั้น อันนี้เปนตัวอยาง

ความเชื่อในของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตองมากับคุณธรรมความ
ดี ตองเรียกรองศีลธรรม เวลานี้เปนอยางไร ไมมีการเรียกรองศีล
ธรรม มีแตเรียกรองโชคลาภอยางเดียว ตองการโชคลาภก็เอาเงิน
ไปเชา/ซ้ือเอามา เปนอันวาแคน้ีก็จะไดโชคลาภ ก็หมดเรื่องกัน ศีล
ธรรมไมตองประพฤติ กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซ้ือไดดวยเงิน แลว
แถมไมมีคุณคาทางศีลธรรมจริยธรรม ตรงกันขามกับสมัยกอน
หมดเลย วิปริตผันแปรกันไป

ประการตอไป วัตถุมงคลเหลานี้ สมัยกอนเปนของหา
ยาก พรอมกับพวงเอาคุณคาอยางสูงทางจิตใจไวกับตัวดวย แต



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๙

มาสมัยนี้ กลายเปนของหางายเกลื่อนกลาด มันตรงขามกับสมัย
กอน สมัยกอนนั้น กวาจะไดทีแสนยาก ครูอาจารยทานตองเห็นวา
เราประพฤติดีและถึงโอกาสที่สมควรจึงให

นอกจากนั้นยังมีคุณคาความหมายสํ าคัญอีก คือเปน
เครื่องผูกพันทางจิตใจ หน่ึง ผูกพันบุคคลที่มีของดีน้ันไวกับพระ
พุทธศาสนา ใหระลึกถึงพระพุทธเจาและคํ าสอนของพระองค แต
ไมแคน้ัน สอง เวลานึกถึงพระที่อยูท่ีคอตัวเอง ก็ระลึกรูตระหนักแก
ใจวา พระองคน้ีหลวงพอพระอุปชฌายให นึกถึงพระอุปชฌาย
อาจารยและคํ าสั่งฝากของทาน

ตอมา ลูกศิษยคนนี้โต มีครอบครัว แกลง มอบใหลูกให
หลาน ลูกหลานเวลานึกถึงพระที่หอยคออยู ก็นึกถึงพระพุทธเจา
ดวย นึกถึงปูยาตายายดวย เปนเครื่องผูกพันกับบรรพบุรุษของตน
พรอมท้ังนํ้ าใจและคุณธรรมที่ทานสั่งสอนมา ท้ังหมดนี้ไปดวยกัน
หมดเลย

แตปจจุบัน คุณคาเหลานี้กํ าลังจะหมดไปหายไป เวลานี้
ความหมายอะไรเหลานี้แทบจะไมเหลืออยูเลย
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เพราะฉะนั้น แมวาสมัยกอนก็มีของขลัง พระเครื่อง
เปนตน แตของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ก็ไมเหมือนกัน
แลวกับท่ีมีในสมัยกอน มันวิปลาสคลาดเคลื่อนออกไปแลว

เพราะฉะนั้น ถาเราจะมีสิ่งเหลานี้ ก็ควรจะมีใหถูกตอง ให
ไดหลักของโบราณ อยาไปดูถูกคนโบราณวาไมไดความ นึกวาทาน
ก็มีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร แตท่ีจริงเราแพทานแนนอน
ทานมีหลัก แตเราไมมีหลักเลย เราไมสามารถและไมคิดจะใชสิ่ง
เหลานี้มาเปนสื่อนํ าเขาสูธรรม ฝายหนึ่งก็คิดจะหาลาภ อีกฝาย
หนึ่งก็หวังจะไดโชคลาภ อยูใตครอบงํ าของระบบผลประโยชนกัน
หมด

ถาหากวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังเหลานี้ยังเปนเครื่องเรียก
รองขอกํ าหนดทางศีลธรรมอยู มันก็ยังมีคุณคาทางพระพุทธ
ศาสนาอยู นอกจากนั้นยังเปนสื่อนํ าหรือโยงเราเขาสูธรรมะดวย
โดยเฉพาะในเวลาที่ทานใหของดี และทานถือเปนโอกาสที่จะสั่ง
สอนธรรมนั้น คนที่จะเอาของดีจะตั้งใจฟงธรรมที่ทานสอนอยาง
จริงจัง เพราะฉะนั้น ถาเราจะใชสิ่งเหลานี้ก็ควรจะตองใชใหถูกตอง
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ท่ีวามานีเ้ปนเรือ่งทีข่อน ํามาเลาใหเหน็วา สภาพความคลาด
เคลื่อน ท้ังจากหลักการของพระพุทธศาสนา ท้ังจากประเพณีนิยม
ในสังคมไทยของเราเอง ไดเปนไปถึงขนาดไหนแลว มันจึงทํ าให
สังคมของเราวิปริตผันแปรไป

ข) คนไทยสมัยนี้ นบัถอืพระพุทธศาสนาเปนหลัก
หรอืนบัถอืไสยศาสตรเปนหลัก

เรื่องที่พูดในตอนนี้ เปนการใหชวยกันพิจารณาตอบคํ า
ถามวา “เวลานี้ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก หรือนับ
ถือไสยศาสตรเปนหลัก” ซ่ึงรวมทั้งคํ าถามวา “สมัยกอนก็มีของ
ขลัง สมัยน้ีก็มีของขลัง ตางกันอยางไร?” ไดพูดมายืดยาว เนื่อง
จากเปนเรื่องสํ าคัญจึงขอสรุปไวดวย

ถาคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก ไสยศาสตรเปน
เพียงสิ่งพวงแฝงมา สังคมจะมีพฤติการณดังนี้

๑. ความนับถือหลักการของพระพุทธศาสนา และการสอน
ธรรมจะปรากฏเดนเปนพื้น สวนของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพไสย จะมี
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เพียงพวงแฝงหรือแอบอยู และใชเพียงเปนเครื่องปดชองความหวั่น
ใจ ทํ านองคติเอาฤทธิ์ไวปราบฤทธิ์

๒. การใหหรอืการปฏบัิตเิกีย่วกบัของขลงัเปนตนนัน้ จะเนน
ท่ีการกํ ากับขอปฏิบัติทางศีลธรรม หรือใชเปนสื่อสูการสอนธรรม

๓. ของขลังเปนตน เปนของใหเปลา ไมมีราคา เพราะเปน
สื่อคุณคาทางนามธรรม

๔. เปนของใหยาก และหายาก ไมเกลื่อนกลาด และผนวก
อยูกับคุณคาทางจิตใจ เชนโยงไปถึงบรรพบุรุษบุรพการี

ถาพฤติการณเปนไปในทางตรงขามจากนี้ ก็แสดงวา คน
ไทยนับถือไสยศาสตรเปนหลัก พุทธศาสนาเปนเพียงสิ่งประกอบ
เลือนลางอยู คือ

๑. การเชื่อถือปฏิบัติทางไสยศาสตรและการหวังพึ่งอํ านาจ
ลี้ลับปรากฏเดนเปนพื้นในสังคม ชาวพุทธไมรูหลักการของพระ
พุทธศาสนา การสอนธรรมเพียงแอบๆ อยู

๒. ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเรื่องของการสนองกิเลส ใน
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การหาผลประโยชน ความกลัวภัย และการแกงแยงดิ้นรนตอสูกัน
ของมนุษยปุถุชน ไมเปนสื่อดึงคนขึ้นสูคุณธรรมความดีงาม และ
การพัฒนาชีวิตของตน ไมมีการกํ ากับศีลธรรม

๓. เปนของมีราคา หรือมุงที่เงินทอง ของตอบแทน แม
กระทั่งเปนการซื้อขาย

๔. เปนของหางาย มีเกลื่อนกลาด จนอาจกลายเปนความ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีซ้ือไดดวยเงิน ดอยคุณคาทางจิตใจ

อีกเรื่องหนึ่ง การที่ตองยอมรับความจริงวา ความเชื่อถือ
เกี่ยวกับอํ านาจลี้ลับและหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไสยเหลานี้จะมีอยู
ตอไป เพียงแตใหเปนสิ่งแฝงแอบอยูหรือเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด โดยให
พระพทุธศาสนาเปนหลกัอยู กค็วรพอใจ ขอน้ีมเีหตผุลส ําคญั คอื

๑. เปนนิสัยของปุถุชน เมื่อมีชีวิตอยูภายใตสภาพแวดลอม
และความเปนไปที่ตนเองไมรูท่ัวถึงและบังคับไมได มีความเขม
แข็งและปญญาไมพอ ยังมีความหวาดหวั่นตอสิ่งที่ไมรูและไมอาจ
คาดหมาย จึงมีความโนมเอียงที่จะหวังพึ่งอํ านาจเรนลับภายนอก
จะพนไปไดมากหรือนอย ก็อยูท่ีฝายธรรมจะทํ าหนาที่ไดเพียงใด
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๒. ความเชื่อผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลัทธิพราหมณมีอยูกอน
พระพุทธศาสนาเขามา และอยูในสังคมไทยคูเคียงมากับพระพุทธ
ศาสนา จนถึงปจจุบัน เปนความจริงตามสภาพประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม

๓. หลักการของพระพุทธศาสนาไมมีการบังคับศรัทธา ไม
ใชกํ าลังหรือวิธีบีบบังคับ โดยถือตามหลักธรรมชาติของมนุษยวา
ปญญาเปนสิ่งยัดเยียดใสใหกันไมได จึงตองยอมรับเขาตามที่เขา
เปนอยู แลวเขาไปชวยเหลือแนะนํ าสั่งสอนดวยเมตตากรุณาให
เขาพัฒนาขึ้นมา
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ประเด็นที่ ๔

นบัถืออํ านาจดลบันดาล กับ นบัถือพุทธศาสนา
มสีาระสํ าคัญตางกันอยางไร

การนับถืออํ านาจเรนลับดลบันดาลนั้น ทํ าใหคนหวังพึ่งสิ่ง
ภายนอก ไมเพียรพยายามทํ าการดวยตนเอง มัวแตคิดออนวอน
เอาอกเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือรอคอยฤทธิ์เดชของคนอื่น ตัวเองไม
มีอะไรดีข้ึน ไมวาจะเปนสติปญญาหรือความสามารถ หรือคุณ
ธรรมความดี มีแตจมลงถอยลง เลยไมไดฝกฝนพัฒนาตน

อยางดีก็ไดแคเขาหลักที่วา ศาสนาชวยเปนที่พึ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ เอาพอปลอบใจอุนใจ

แตพระพุทธศาสนาไมใชมีไวเพียงเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิต
ใจ ถาเปนเชนนั้น พระพุทธศาสนาก็ไมตองเกิดขึ้น เพราะอินเดีย
กอนพุทธกาล เขามีท่ีพึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยูแลว และมีมานาน
แลว แตท่ีพระพุทธศาสนาตองเกิดขึ้น ก็เพราะปญหาจากที่พึ่งที่ยึด



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา๑๓๖

เหนี่ยวจิตใจนี่แหละ
ที่วาศาสนาเปนที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น จะตองถามตอไป

วา ยึดเหนี่ยวแบบดึงลง หรือยึดเหนี่ยวแลวดึงข้ึน

ศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพอะไรๆ น้ัน เมื่อเชื่อถือหวัง
พึ่งแลว ถาเปนอยางที่วาเมื่อกี้ ก็คือดึงลง ทํ าใหหลงใหลหมกจม
อยูในโลภ โกรธ หลง

คนอินเดียกอนพุทธกาลมัวแตออนวอนเซนสรวงบูชายัญ 
คิดแตขอและรอคอยเทพเจาดลบันดาล คิดวาจะใหเทวดาองคไหน
ชวย แทนที่จะถามตัวเองวา เราจะตองทํ าอะไร และเราจะตองแก
ไขปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทํ าของเราอยางไร เลยไมไป
ไหน

พระพุทธเจามาทรงสั่งสอน ประกาศศาสนาชนิดเปนที่พึ่งที่
ยึดเหนี่ยวแบบดึงขึ้น คือ เมื่อเขานับถือหรือเชื่อแลว ก็จะใหกํ าลัง
และแสงสวาง นํ าเขาขึ้นพนออกมาจากความมืด ความหลง และ
ปวงกิเลส ใหเขาฝกฝนพัฒนาตน มีคุณธรรมมากขึ้น มีปญญามาก
ข้ึน ชวยกันเองในหมูมนุษยไดดีข้ึน จนมนุษยพึ่งตนเองได มีอิสร
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ภาพ และสรางโลกที่เปน  อัพยาปชฌะ แปลวาไมมีการเบียดเบียน
คือรมเย็นมีสันติสุข

พระพุทธเจาเปนบุคคลแบบอยางแหงมนุษยท่ีไดพัฒนา  
คือไดฝกตนเต็มท่ีแลว จนกระทั่งไดเปนพุทธะ เราตั้งเอาพระองคไว
เปนตนแบบ สํ าหรับระลึกแลวจะไดเตือนใจเรา

ทํ าไมพระพุทธเจาจึงเปนองคแรกในพระรัตนตรัย เพราะวา
เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราทันที ใหระลึกถึงความเปน
มนุษยของเรา ท่ีเราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจา หลักศรัทธาในพระ
พุทธศาสนาขอแรกคือ ตถาคตโพธิสทฺธา แปลวา ความศรัทธาเชื่อ
ในพระปญญาตรัสรูของตถาคต แปลอีกทีหนึ่งวา ความเชื่อใน
ปญญาที่ทํ าใหมนุษยตรัสรูกลายเปนพุทธะ ก็คือเชื่อในศักยภาพ
ของมนุษยน่ันเอง

เมื่อมนุษยเชื่อในศักยภาพของตนเองแลว ระลึกถึงพระ
พุทธเจา ก็ตื่นตัวขึ้นมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนที่
เปนมนุษยน้ัน พรอมกันนั้นก็เกิดความสํ านึกตระหนักในหนาที่ของ
เราขึ้นมาวา เราจะตองสิกขาฝกฝนพัฒนาตน
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ยิ่งกว านั้นเรายังได ปฏิปทาของพระพุทธเจ าและพระ
โพธิสัตวมาเปนกํ าลังใจในการฝกตนนั้น และยังแถมไดวิธีปฏิบัติ
ตลอดจนประสบการณของพระพุทธเจาที่พระองคปฏิบัติมาแลว 
โดยเราไมตองลองผิดลองถูกอีก เราไดเปรียบกวาพระองค คือเอา
ประโยชนจากความรูสํ าเร็จรูปของพระองคมาเลย

ชาวพุทธตองเปนคนเขมแข็ง มีศรัทธาชนิดที่มั่นใจในศักย
ภาพของความเปนมนุษย ที่จะดีเลิศประเสริฐไดดวยการฝก และ
หวังผลจากการกระทํ า พยายามพัฒนาตัวใหพ่ึงตนได

หลักการแหงกรรมก็ดี สิกขาก็ดี ความไมประมาทก็ดี ลวน
ทํ าใหเกิดความเขมแข็งที่จะกาวตอไปทั้งนั้น แลวยังมีคติแหงการ
บํ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวมาหนุนอีก

พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลที่มีความเขมแข็ง 
เรื่องราวตางๆ ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท่ีมีอยูมากมาย
น้ัน ลวนเปนเรื่องของการบํ าเพ็ญเพียร และการพยายามแกปญหา
ดวยปญญา ทานเลาเรื่องเหลานี้ไว ก็เพื่อใหเปนเครื่องหนุนกํ าลัง
ใจของชาวพุทธ ชาวพุทธจะตองมีความเขมแข็งในการทํ าความดี
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สรางสรรคและพัฒนาตัวตอไป เหมือนอยางพระโพธิสัตว ไมใช
คอยขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตวหรือเทพเจาทั้งหลาย

ชาวพทุธตองมัน่ในธรรม คอืในหลกัการแหงความจรงิ ความ
ถูกตองดีงาม และความรูในธรรมดาของธรรมชาติ ที่สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตปุจจยั เมือ่ถกูธรรมแลว กไ็มหวัน่ไหว แมตอเทพเจา

หลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ชัดเจนมาก คือ
ธรรมสูงสุด แมพระพุทธศาสนาจะไมปฏิเสธเทวดา แตถือวา
ธรรมตองเหนือเทพ

ตามปกติชาวพุทธจะอยูรวมกับสรรพสัตว รวมทั้งเทพเทวา
อยางเพื่อนรวมโลก ดวยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีตอกัน ไมออน
วอนหวังผลประโยชนจากกัน ตางคนตางพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป

แตถามีกรณีขัดแยงกัน เกิดปญหาตอกัน ตองเอาธรรมตัด
สิน ถามนุษยถูกธรรม เทพตองยอม

ในคัมภีรพุทธศาสนามีเรื่องราวเลาไวมาก เพื่อสนับสนุนคติ
น้ี ใหชาวพุทธเขมแข็งยืนหยัดอยูในธรรม
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แมเมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ปกครองกันเอง ก็ตองใหทุกคน
ถือธรรมเปนใหญ ท่ีเรียกวา ธรรมาธิปไตย

เวลานี้นากลัววา คนในสังคมโนมไปทางที่จะถือเงิน อามิส
หรือผลประโยชนเปนใหญ กลายเปนธนาธิปไตย ถาเปนอยางนั้น
ประชาธิปไตยจะอยูไมได เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคม
จะอยูไดดวยดี ตอเมื่อประชาชนมีคุณสมบัติแหงธรรมาธิปไตย

การถือธรรมเปนใหญ ยกธรรมเปนมาตรฐานสูงสุด เปน
หลักการใหญของพระพุทธศาสนา

รวมแลว เมื่อเรานับถือพระพุทธเจาเปนองคพระรัตนตรัย
เราก็ไดประโยชนทีเดียวถึง ๔ ประการ แลวการระลึกถึงพระพุทธ
เจาก็โยงเราเขาสูธรรมวา เธอจะฝกฝนพัฒนาตนตามธรรม ตอง
เขาถึงตัวความจริงในธรรมชาติ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎแหง
ธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย

เปนอันวา เราจะตองปฏิบัติฝกตนตามธรรมนั้น ธรรมก็มา
เปนหลักในการดํ าเนินชีวิต คือเปนสรณะของเรา ชีวิตของเราก็
กลายเปนชีวิตแหงการฝกฝนพัฒนา คือ เปนชีวิตแหงสิกขา เขาสู
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มรรคาแหงอริยะ เพื่อเราจะไดทํ าตัวใหเปนอยางพระอริยะทั้ง
หลาย ท่ีทานไดฝกฝนตามอยางพระพุทธเจา จนไดเปนพยานแหง
การตรัสรูของพระองค โดยมารวมเปนสงฆ

และเราก็มีหนาที่ตองสรางสังฆะคือสงฆอันนี้ข้ึนมาดวย 
โดยการฝกฝนพัฒนาตนใหเขาไปรวมในสังคมแหงการศึกษาดวย
การเปนเสกขชน ซ่ึงจะพัฒนายิ่งขึ้นไปสูจุดหมายแหงสันติสุข
และอสิรภาพที่สมบูรณในที่สุด
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